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ICT is tegenwoordig voor vrijwel iedere organisatie bedrijfs
kritisch. Toch is het voor de meeste professionals geen kerntaak. 
Zij willen zich volledig kunnen concentreren op hun kern
activiteiten. Dat is de basis voor de meerwaarde die een organi
satie haar klanten biedt. En het fundament voor gezonde groei. 
Of het nu gaat om het leveren van zorg of financiële, juridische 
en zakelijke diensten, RAM Infotechnology is de betrouwbare 
technologiepartner die garandeert dat professionals binnen 
organisaties kunnen doen waar ze goed in zijn. Zonder dat zij 
zich hierbij zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid en 
veiligheid van hun (online) werkplek, data of systemen. Of over 
de kwaliteit van hun communicatiemiddelen. 
Dit alles doen we met een krachtige combinatie van duurzame 
bewezen technologieën en een team van betrokken mensen.

De oorsprong
RAM infotechnology, onderdeel van de RAM Groep, is een 
relatief jong bedrijf. Toch hebben we  ruime ervaring met het 
ontwikkelen, implementeren en beheren van bedrijfskritische 
ICT-omgevingen. Hierbij maken we gebruik van de expertise 
die RAM Mobile Data al sinds 1992 heeft opgebouwd met 
betrouwbare (draadloze) dataverbindingen en ICT-dienstver-
lening. Die marktpositie is in 2011 verder verstevigd met de 
overname van Infotechnology, specialist in werkplekbeheer 
en applicatiebeheer in de gezondheidszorg. Door deze stap 
is het portfolio van RAM infotechnology uitgebreid tot een 
compleet pakket hostingdiensten. Deze krachtenbundeling 
vormt de basis voor de huidige organisatie. 

Betrouwbaar
Betrouwbaarheid is een kernwaarde van RAM infotechnology 
en is altijd het vertrekpunt van onze dienstverlening. Dat 
streven dragen we breed uit; naar onze klanten, onze relaties 
en onze eigen mensen. Betrouwbaarheid gaat voor ons echter 
verder dan certificeringen en het nakomen van afspraken, hoe 
belangrijk dat natuurlijk ook is. Ook veiligheid en beveiliging, 
professionaliteit en zekerheid zijn begrippen die onder deze 
noemer vallen. Betrouwbaarheid is de verbindende factor 
voor al onze diensten. Beveiliging neemt daarbij een belang-
rijke plaats in. Organisaties willen immers dat medewerkers 

en relaties overal efficiënt en vooral veilig kunnen werken. 
Dat betekent dat vertrouwelijke of privacygevoelige informa-
tie, binnen en buiten de kantooromgeving, snel toegankelijk 
moet zijn. Maar wel zonder risico’s voor de integriteit of 
vertrouwelijk heid van bedrijfsdata en klantgegevens. 
RAM infotechnology is de ICT-partner die dat waar maakt.

Om de betrouwbaarheid en veiligheid van bedrijfsproces-
sen, systemen en verbindingen te garanderen, hanteert RAM 
infotechnology de hoogste beveiligingsniveaus. 
Onze interne processen zijn ISO 9001 gecertificeerd. 
Daarbovenop hanteren we een zeer actief beveiligingsbeleid 
dat iedereen binnen onze organisatie kent en naleeft. 
Een speciale Information Security Officer ziet er op toe dat 
het beleid steeds gemonitord en gewaarborgd wordt. Verder 
werken we op alle vlakken volgens strikte procedures (Nictiz 
en ISO), die we regelmatig intern en extern laten toetsen en 
voortdurend aanscherpen. Specifiek voor informatiebevei-
liging voldoen we aan de NEN7510-norm en zijn we in het 
bezit van de ISO 27001-certificering. 
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Betrokken partner
Naast betrouwbaar is RAM infotechnology ook een zeer 
betrokken technologiepartner. Voor ons is dat veel meer dan 
een goede intentie. Dat maken we elke dag concreet door 
organisaties bij te staan met gevraagd en ongevraagd advies. 
Onze mensen doen meer dan het uitvoeren van opdrachten. 
We zijn een volwaardige gesprekspartner die samen met 
klantorganisaties werkt aan een constructieve partnerrelatie. 
Daarin is betrokkenheid in onze ogen proactief meedenken, 
toekomstgericht adviseren en flexibel en daadkrachtig hande-
len. Dit alles met als enige doel om organisaties daadwerkelijk 
vooruit te helpen. 

Ons aanbod
Als betrouwbare en betrokken technologiepartner ondersteu-
nen en adviseren we uiteenlopende organisaties. Dat doen we 
met een dienstenportfolio dat is afgestemd op drie werkge-
bieden: het beheer van werkplekken, het beheer van bedrijfs-
kritische applicaties en implementatie en beheer van (vaste 
en draadloze) netwerkverbindingen.

Volledig werkplekbeheer 
Op basis van specifieke wensen en eisen ontwerpen we de 
ideale werkplek voor organisaties. Daarbij nemen we ook 
uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de implementatie 
en beheer van de infrastructuur en de applicaties, inclusief 
telefonie. Onze dienstverlening gaat dus heel wat verder 
dan pc-beheer op afstand. Dat is extra belangrijk nu nieuwe 
vormen van (samen)werken sterk in ontwikkeling zijn. De 
‘consumerization van IT’ is niet te stuiten. Daarom denkt RAM 
infotechnology mee over het gebruik van (privé) mobiele 
devices (BYOD). Op dit vlak bieden we een veilige en geïnte-
greerde infrastructuur. Het blijft de uitdaging om bedrijfspro-

cessen volgens de nieuwste technologische mogelijkheden te 
ondersteunen. Maar wel steeds met oog voor de bestaande 
ICT-infrastructuur en de veiligheid van data en systemen. 
Bovendien moeten ook de behoeften van medewerkers hierin 
worden meegenomen. Een juiste balans resulteert in meer 
productiviteit, hogere medewerkerstevredenheid en een posi-
tieve uitstraling naar klanten en relaties. 

Applicatiebeheer
RAM infotechnologie beschikt over de technologie, de infra-
structuur en de kennis om bedrijfskritische applicaties en hun 
omgeving optimaal te beheren of te hosten. We doen dit zelf 
voor veel organisaties, maar faciliteren ook bedrijven die hun 
software als dienst leveren. In alle gevallen zorgen we dat 
systemen 24/7 operationeel zijn. Dat is noodzakelijk omdat 
organisaties maximale beschikbaarheid voor medewerkers 
eisen met gegarandeerde beveiliging. RAM infotechnology 
maakt hiervoor strikte afspraken die glashelder zijn vastgelegd 
in een service level agreement. Zo profiteren onze klanten van 
een stabiele infrastructuur die vanzelfsprekend voldoet aan de 
hoogste eisen op het vlak van beschikbaarheid en beveiliging.
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Netwerkverbindingen
De kwaliteit van netwerkverbindingen is bepalend voor de 
kwaliteit van data-uitwisseling en de prestaties van software-
applicaties. Daarom levert en beheert RAM infotechnology 
ook netwerkdiensten voor bedrijven, overheden en instel-
lingen. Alles in één hand om de vereiste performance te 
realiseren. Zonder versnippering van kennis, investeringen 
en dienstverlening. Inmiddels beheren en exploiteren we de 
meest uiteenlopende vaste en draadloze netwerken voor 
organisaties in de gehele Benelux. Onze netwerkdiensten 
omvatten aanleg, beheer en exploitatie van alle soorten net-
werkverbindingen: vast, draadloos of hybride. Dat doen we 
voor veeleisende organisaties. Bijvoorbeeld met de koppeling 
van 25 meldkamers voor ambulances. Maar we doen meer. 
Of het nu gaat om tijdelijke of permanente verbindingen 
tussen vestigingen of communicatie met objecten, zoals bij 
M2M-toepassingen: RAM infotechnology maakt het waar.
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Onze kernsegmenten
RAM infotechnology werkt voor diverse organisaties. Toch 
kennen we een aantal topsegmenten. In die kernsegmenten 
hebben we in de loop der jaren veel inhoudelijke kennis en 
ervaring opgebouwd. 
Onze kernsegmenten zijn:

• Gezondheidszorg Met name eerstelijns zorgverleners zoals 
Gezondheidscentra, Huisartsen, Fysiotherapiepraktijken. 
Maar ook GGZ-instellingen, prive klinieken, zelfstandig be-
handelcentra en ziekenhuizen;

• Overheidsinstellingen Met name openbare orde en veilig-
heid (OOV), maar ook gemeenten, provincies, waterschappen 
en de Rijksoverheid;

• Dienstverlenende organisaties Met name ICT-dienstver-
leningen en financiële dienstverlening. Maar ook Juristen, 
notarissen en bedrijfsadviseurs. 

RAM infotechnology heeft al jaren een sterke positie in de 
zorgsector. Organisaties in de zorg stellen zeer hoge eisen 
aan data-integriteit en privacy. Maar ook de beschikbaarheid 
van netwerken, applicaties, data en verbindingen is in som-
mige gevallen letterlijk van levensbelang. Onze ervaren speci-
alisten ondersteunen zorgorganisaties en –professionals met 
hoogwaardig applicatie- en werkplekbeheer en veilige net-
werkverbindingen. Zo beheren we werkplekken voor huisart-
sen en applicaties voor leveranciers van huisartsen informatie 
systemen. Daarnaast hebben enkele GGZ-organisaties hun 
volledige ICT aan ons uitbesteed. Concreet betekent dit dat 
we momenteel ruim 10 miljoen patiëntendossiers beheren.

Ook hulpdiensten (OOV) doen geen concessies aan de 
betrouwbaarheid en veiligheid van hun systemen en data-
verkeer. Daarom vertrouwen veel veiligheidsregio’s op onze 
expertise. Samen met gespecialiseerde partners zorgen we 
dat de ICT-omgevingen van professionals in het publieke 
domein efficiënt en veilig functioneren. Voor gegarandeerde 
bereikbaarheid hebben we bijvoorbeeld 25 meldkamers in 
Nederland gekoppeld. Daarnaast beheren we databanken 
voor brandweerorganisaties en leveren datacommunicatie 
aan diverse politieonderdelen en veiligheidsregio’s. Boven-
dien verzorgen we de communicatie naar wegsignalering in 
diverse steden. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor 
de watervoorziening in Nederland. Dit betekent dat zij de 
waterstanden 24/7 monitoren. Traditioneel gebeurt dit nog 
decentraal. Omdat centralisatie duidelijke voordelen oplevert, 
helpt RAM infotechnology waterschappen om hun infra-
structuur en datacommunicatie centraal in te richten en te 
beheren. Veilige communicatie en een hoge beschikbaarheid 
zijn daarbij essentieel. En juist daar ligt met name de kracht 
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Certificering 
Het netwerk en de dienstverlening van RAM infotechnology 
voldoen aan de strengste eisen voor veiligheid en data-
integriteit. Onze activiteiten in onze kernsegmenten 
(gezondheidszorg, overheid en dienstverlening) vereisen dat. 
Zo hebben we de Nictiz-certificering voor het versturen van 
privacygevoelige informatie in de zorg: GBZ (Goed Beheerd 
Zorgsysteem) en ZSP (Zorg Service Provider).
Daarnaast beschikken we over ISO 9000 certificering 
aangaande kwaliteit en ISO 27001 betreffende 
informatiebeveiliging. Tevens voldoen we aan de NEN 
7510-normering voor informatiebeveiliging. Om in aanmerking 
te komen voor deze kwalificaties en normen zijn onze 
dienstverlening en processen nauwgezet geanalyseerd en 
getoetst

Bedrijven werkzaam binnen de dienstverlening willen hun 
klanten optimaal ondersteunen. In veel gevallen beheren 
zij vertrouwelijke gegevens van klanten. Als dat misgaat, 
leidt dit onherroepelijk tot financiële of imagoschade. RAM 
infotechnology gebruikt haar uitgebreide kennis en ervaring 
om diverse bedrijfskritische systemen en omgevingen veilig 
en betrouwbaar te ondersteunen. Op die manier kunnen deze 
dienstverlenende organisaties hun capaciteit volledig inzetten 
voor hun kernactiviteiten. In deze hoedanigheid faciliteren wij 
ICT-dienstverleners met onze infrastructuur en diensten om 
een applicatie vis de cloud te ontsluiten.

Missie
RAM infotechnology wil een betrokken partner zijn voor organi-
saties voor wie informatie- en communicatie technologie geen 
kerntaak is, maar wel van levensbelang voor de bedrijfsvoering. 
Betrokkenheid betekent een excellente dienstverlening op basis 
van meedenken, anticiperen en een heldere communicatie. 

RAM infotechnology neemt (delen van) de informatie- en 
communicatiestructuur van de organisatie over. Of het nu gaat 
om databasebeheer, applicatiebeheer of werkplekbeheer, RAM 
infotechnology doet het gewoon. 
Betrouwbare en duurzame technologie is hierbij cruciaal omdat 
de bedrijfsvoering volledig hiervan afhankelijk is. Met deze po-
sitie van een betrokken en betrouwbare partner leveren we een 
essentiële bijdrage aan de toegevoegde waarde die organisaties 
hun klanten bieden.
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RAM infotechnology
Dienstverlening
• Hosting diensten
• Werkplek diensten
• Netwerk diensten

Marktsegmenten
• Gezondheidszorg
• Overheid
• Zakelijke dienstverlening
• Financiële dienstverlening


