Benieuwd wat de cloud voor
uw bedrijf kan betekenen?

Kies voor de beste kwaliteit,
service en zekerheid. Kies voor IS.

“Wij kiezen voor IS om de goede
dienstverlening en kwaliteit”
- Philippe Vorst, Directeur New York Pizza

Innovatieve cloud solutions, ontwikkeld met industry leaders
Uitgebreid aanbod van managed services
Enige IT-dienstverlener met drievoudige ISO-certificering
Dedicated professionals die gefocust zijn op resultaat
Uw tevredenheid staat centraal in onze aanpak
Ruim 30.000 klanten gingen u voor

U zoekt een cloud provider die uw business begrijpt en de ervaring
heeft om u succesvol naar de cloud te brengen? Wij zijn die provider.

De voordelen van de cloud

Premium cloud oplossingen

U kent de cloud, en de vele voordelen. Zoals betalen
naar gebruik, schaalbaarheid en eenvoud. Maar hoe
benut u de mogelijkheden van de cloud optimaal?
Dat begint bij het selecteren van de juiste partner.

Bij IS geloven we dat goed georganiseerde IT het
verschil maakt tussen succes en falen. Daarom nemen
we onze klanten en partners actief mee naar het beste
wat IT te bieden heeft.
IS biedt premium IT- & Cloudoplossingen op
abonnementsbasis die geen investeringen vereisen.
Ontwikkeld vanuit bewezen technologie, met extra
aandacht voor service, kwaliteit en zekerheid.

Ontwikkeld met industry leaders

IT die met uw bedrijf meegroeit

Alle IS solutions zijn gebouwd met bewezen technologie
van industry leaders. Zo garanderen we u de beste
kwaliteit en performance.

Omdat u eenvoudig op- en afschaalt en alleen betaalt
voor wat u gebruikt, groeit uw IT-capaciteit mee met
uw bedrijf. Net als uw kosten.

Meer weten over onze solutions? Ga naar is.nl/solutions of bel ons op 0299 – 476 185

Kies voor de beste cloud solutions.
Wij garanderen u optimale kwaliteit, service en zekerheid.

NL

Drievoudige ISO-certificering

Premium solutions met 24/7 support

Met de IS solutions kiest u voor zekerheid:

De solutions van IS zijn het beste wat de cloud te
bieden heeft. Of het nu gaat om de hosting van
uw e-business activiteiten, een werkplek in de cloud
of het managen van uw (internet)verbindingen.
Daarnaast biedt IS uiteenlopende managed services om
uw omgeving optimaal te laten presteren en/of uw
IT-organisatie te ontzorgen. Wij bekijken samen met u
wat de beste oplossing is voor uw specifieke wens en
business case. Onze daadkrachtige professionals zijn
gefocust op resultaat en staan dag en nacht voor u klaar.

Zo zijn we de enige IT-dienstverlener met
een drievoudige ISO-certificering
Garanderen we dat uw data alleen in
Nederland staat
Bieden we een compleet portfolio aan managed
security services zoals anti-DDoS en threath-and-log
management

Meer dan 20 jaar ervaring en ruim 30.000 referenties
Sinds het ontstaan in 1996 heeft IS tienduizenden klanten geholpen met IT- en cloudvraagstukken. Daardoor begrijpen
we de uiteenlopende IT-behoeften van onze klanten. Omdat IS het wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden
kunnen we u de snelste, beste en voordeligste oplossing bieden. Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Lees de ervaringen van onze klanten op www.is.nl/client-cases

Meer weten over onze solutions? Ga naar is.nl/solutions of bel ons op 0299 – 476 185

Benut de kansen die de cloud u biedt.
De solutions van IS zijn het beste wat de cloud te bieden heeft. Of het nu gaat om de hosting van uw
e-business activiteiten, een werkplek in de cloud of het managen van uw (internet)verbindingen.
Meer weten over onze solutions? Ga naar is.nl/solutions of plan direct een vrijblijvende afspraak met
één van onze professionals. U kunt ons bereiken op 0299 - 476 185.

