Inspire Performance

HAAL ALLES UIT UW SAP SYSTEEM
MET DE SAP HANA PRIVATE
CLOUD SOLUTIONS
Zonder continuïteit en
betrouwbaarheid kunnen
uw bedrijfssystemen ernstig
in gevaar komen. U heeft
de beste diensten en
oplossingen nodig om 24/7
beschikbaar te zijn in een
uitgebreide cloudinfrastructuur
met de hoogste
beveiligingsstandaarden.
Aanzienlijke investeringen en
veel expertise zijn nodig om
deze diensten te leveren. Het is
dan ook een uitdaging om dit
te bereiken.

OVER SAP HANA PRIVATE CLOUD OPLOSSINGEN
SAP HANA Private Cloud-oplossingen garanderen een continue
beschikbaarheid van uw bedrijfssystemen. SOA People is een toonaangevende
Platinum SAP-partner die u het volledige gamma SAP Cloud-hostingdiensten
kan aanbieden.
Onze expertise, SAP kennis en pragmatische aanpak zorgen ervoor dat u
het beste platform tot uw beschikking heeft. Met ons OPEX-model en onze
uitgebreide ervaring bieden wij u de meest geschikte Private Cloud oplossing
op een kosteneffectieve manier.
Als uw vertrouwde SAP-partner stellen wij u in staat om gebruik te maken van
de laatste innovaties en ontwikkelingen. Hierdoor bieden uw systemen u de
flexibiliteit die nodig is, afhankelijk van de vraag. Tegelijkertijd wordt de total cost
of ownership geminimaliseerd.

ONZE SAMENWERKING
MET T-SYSTEMS
T-Systems is een leider in het Gartner Magic
Quadrant voor Data Center Outsourcing and
Infrastructure Utility Services. We werken nauw
samen om onze SAP klanten een schaalbaar,
Private Cloud platform aan te kunnen bieden.
Als klant profiteert u optimaal van deze
samenwerking. Het stabiele en bewezen Private
Cloud platform van T-systems vormt samen
met onze uitgebreide technische en functionele
SAP ervaring een gouden combinatie. U bent
verzekert van een betrouwbaar SAP systeem te
beheren vanuit een state-of-the-art datacenter.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN PRIVATE CLOUD IN PLAATS
VAN EEN PUBLIC CLOUD OPLOSSING?
• Minder beveiligingsrisico

KLANTEN DIE PROFITEREN
VAN DIT UNIEKE AANBOD
ZIJN ONDER ANDERE:

• Geen behoefte aan automatische updates, minder testen en meer stabiliteit
• Gerichte oplossingen en betrouwbare performance
• Flexibiliteit en keuze in de gewenste connectiviteit en integratie
• Een mix van gedeelde en toegewijde resources voor maximale prestaties
• Op maat gemaakte SLA’s zijn mogelijk
• Individuele back-up- en retentiestrategie is optioneel

WAT BIEDT SAP PRIVATE
CLOUD SOLUTIONS U?
SAP Private Cloud Solutions biedt u een
breed scala aan voordelen, waaronder:
SAP capaciteit
• SAP end-to-end monitoring om
beschikbaarheid en performance te
garanderen
• SAP platform met een unieke flexibiliteit
en schaalbaarheid
• Technische SAP ondersteuning
inbegrepen in de dienstverlening
Geavanceerde technologie
• Flexibele levering van Cloud-oplossingen
en connectiviteit
• Datacenterconcept op basis van Tier 3+
om de hoogste beschikbaarheid/failover
in geval van een ramp te garanderen

Service en ondersteuning
• 24/7 monitoring en ondersteuning
indien nodig
Kostenbesparingen
• Volledige end-to-end oplossing voor
een vast maandelijks bedrag
• Schaalvergroting en automatisering
van diensten
Kwaliteitsborgin
GECERTIFICEERD

ISO 27001/9001
GECERTIFICEERD VOOR ALLES

SAP en SAP HANA oplossingen
BS en
ISO 14001

PCI/DSS

OHSAS
18001

ISA 2230

maken reeds gebruik van
onze industrie specifieke
SAP platforms

SOA People is een toonaangevende partner
in Business Strategy Execution mogelijk
gemaakt door SAP. Wij zijn gericht op het
ondersteunen van al onze klanten bij het
transformeren naar uitzonderlijk efficiënte,
hoog performante bedrijven.
Met onze beproefde methodologie en
professionele aanpak zijn we trots op
onze geloofwaardige staat van dienst op
het gebied van innovatieve projecten, in
alle sectoren en in bedrijven van alle
groottes, waarbij we met succes het hele
SAP-productportfolio van begin tot eind
hebben geleverd.
Certificaten:

FEITEN EN CIJFERS
Meer dan 3 miljoen
gebruikers

WAAROM SOA PEOPLE?

Wij bieden een reeks gecertificeerde
SAP oplossingen en -diensten aan in de
volgende industrieën:

Meer dan 600
SAP klanten

• Zakelijke dienstverlening
• Onderhoudsdiensten
• Verhuur
• Lifescience
• Chemicaliën

Toegewijde technische
en functionele teams met

meer dan
600 SAP
deskundigen

• Industriële machines en componenten

12 regionale
kantoren in
Europa

