
eCumulus
Zo beheer je digitale werkplekken



eCumulus maakt automatisering een stuk makkelijker 
In tijden van Het Nieuwe Werken, BYOD (bring your own de-
vice) en de altijd aanwezige vraag naar efficiency, optimalisatie 
en kostenbeheersing, biedt RAM Infotechnology u een aantrek-
kelijk alternatief voor het beheer van bestaande werkplekdien-
sten: eCumulus.
eCumulus is ons antwoord  op uw vraag naar meer flexibiliteit, 
mobiliteit en productiviteit tegen lagere kosten. Met eCumulus 
maken wij ICT weer voorspelbaar en betrouwbaar.

Een nieuwe gedachte over beheer
Hoe maakt eCumulus het leven van IT-beheerders dan zo veel 
makkelijker? Met nieuwe technologie, want we zijn tenslotte 
een IT-dienstverlener. Maar vooral met een gedachte achter de 
technologie. De gedachte dat centraal beheer van werkplekken 
voor eenvoud moet zorgen en alle partijen voordeel oplevert.
Het resultaat is eCumulus. Een optelsom van klantbehoeften, 

wensen en eisen die we in één product hebben verwerkt. En om 
in de termen van de Cloud te blijven, hebben we ons product 
eCumulus gedoopt.
eCumulus is een complete werkplekbeheer oplossing,  inclusief 
geïntegreerde applicaties, hosting, beheer, beveiliging en 
back-up. Schaalbaar en applicatie-onafhankelijk. Toekomstvast 
(Cloud-technologie) en gebaseerd op onze jarenlange ervaring 
met werkplekbeheer. 

Wat levert eCumulus u op?
In deze brochure kunt u het allemaal lezen. En als u overtuigd 
bent van de gedachte, laten we u graag de praktijk zien.

De vaste werkplek verdwijnt. eCumulus biedt een 
nieuwe manier van werkplekbeheer
De medewerker is een flexibele, mobiele, maar vooral moderne 
werker geworden. Tijd, plaats en device mogen geen belemme-
ring vormen om te werken.

Het Nieuwe Werken mogelijk gemaakt
PC, tablet, smartphone, de moderne werker wisselt ze moeite-
loos af, overigens zonder zijn eisen en wensen te matigen. Ap-
plicaties moeten het altijd en overal doen, data moet altijd en 
overal beschikbaar zijn. Als het privé kan, dan zakelijk helemaal. 
eCumulus maakt het Nieuwe Werken mogelijk.

RAM Infotechnology

Belangrijkste pluspunten
eCumulus 

• Ontlast IT-beheerders van complexe taken
• Vergroot flexibiliteit, mobiliteit en productiviteit 

gebruiker
• Waarborgt veiligheid en beschikbaarheid van data
• Verlaagt de TCO en kosten per gebruiker
• Geeft CIO regierol en instrumenten om te sturen

 



Maar wie let er dan op de veiligheid?
De gebruiker in ieder geval niet. Hij laat apparaten onbeheerd 
liggen, installeert drivers om ‘elders’ te kunnen printen en logt 
in op elk netwerk dat net even sneller is. Virussen of malware: 
met een naïef ‘mij overkomt dat niet’ negeert hij de gevaren, 
die wel degelijk aanwezig zijn.
Voor IT-beheer is dit niet te managen. Zij staan voor een wild-
groei aan devices, operating systems, applicaties en data voor 
tientallen, honderden of duizenden gebruikers.

eCumulus slaat een nieuwe weg in
eCumulus laat zien hoe het anders kan. Standaard krijgt iedere 
gebruiker een persoonlijke, virtuele desktop. De IT afdeling richt 
deze volledig op maat in en houdt de controle over de beschik-
bare applicaties en de data. Alles staat in Nederland op centrale 
servers in één van de datacenters van RAM Infotechnology.

Persoonlijke desktop op maat
Zo kunnen we op grote schaal maatwerk leveren aan 
gebruikers. IT-beheer van applicaties en data vindt volledig 
centraal plaats. Dat vergroot de beschikbaarheid en veilig-
heid en verlaagt tegelijkertijd de kosten.
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TCO omlaag
Met eCumulus hoeft u niet langer te investeren in hardware, 
software, beheercapaciteit en specialistische ICT-kennis. De 
TCO (Total Cost of Ownership) kan dus eindelijk omlaag.

eCumulus neemt veel werk uit handen
• Tevreden gebruikers door hun desktop op maat
• Tevreden IT-beheerders door standaard oplossing voor
 individueel maatwerk

De kenmerken van eCumulus
Bij eCumulus centraliseren wij de IT-bronnen: het OS, de data, 
de applicaties en de gebruikersinstellingen, alles draait centraal. 
Traditioneel werkplekbeheer wordt Managed Workspace. 
IT hoeft zich niet langer bezig te houden met individuele 
gebruikers. Upgrades, updates en aanpassing van instellingen 
vinden allemaal centraal plaats. Zelfs de lokale randapparatuur 
is onder controle.

Persoonlijke desktop op maat
Medewerkers loggen vanaf hun persoonlijke desktop in op de 
centrale servers. Alles wat zij doen en zien, gebeurt in het data-
center. We spreken daarom van desktop virtualisatie.

Applicaties koppelen en integreren
eCumulus is veel meer dan een werkplek in de Cloud.  
Op  centraal niveau koppelt en integreert eCumulus kantoor-, 
generieke en bedrijfsapplicaties. Zelfs multimedia-toepassingen 
kunnen gewoon gebruikt worden op de desktop.



Efficient: volledig ingebed in de workflow
Wat volgens gebruikers eCumulus echt onderscheidend 
maakt, is dat alles volledig is in te bedden in de workflow van 
uw  organisatie.  Hiervoor wordt IT-beheer ondersteund door 
de Self Service Portal. Als u een nieuwe medewerker in dienst 
neemt ontvangt deze medewerker automatisch de vaste 
set aan applicaties, databases en permissies, die door u zijn 
vastgelegd voor zijn of haar rol. Dit is te koppelen aan uw HR-
systeem. Een medewerker wijzigt van functie? De persoon-
lijke desktop met faciliteiten en permissies wordt: automatisch 
aangepast. 

Maatwerk blijft uiteraard mogelijk. Verzoeken van medewerkers 
worden na goedkeuring door de manager direct geactiveerd via 
het Self Service Portal.

Flying Desktop
De Flying desktop is een functionaliteit binnen eCumulus. 
Medewerkers hebben een smartpas om in te loggen op hun 
werkplek, een thin client op kantoor of een mobiel device. 
Na inloggen kunnen zij direct gebruik maken van alle toege-
wezen applicaties, databases en netwerkbronnen, inclusief 
e-mail, agenda, contactpersonen en taken. Printers zijn per 
gebruiker toe te kennen.
Switchen van werkplek is niet meer dan de smartpas uit de 
kaartlezer halen en hem op de nieuwe werkplek er weer in 
steken. Dan kan het werk direct worden hervat en gaat u verder 
waar u gebleven bent, zonder opnieuw te hoeven inloggen of 
applicaties opnieuw te moeten opstarten. 

Centrale operatie
IT-beheer wordt bij eCumulus een soepel georganiseerde 
operatie. IT-beheer heeft veel meer controle over de desktops 
dan over de traditionele werkplekken, terwijl de hoeveelheid 
werk per eindgebruiker minder is. eCumulus is flexibel waar het 
nodig is en strak en gestandaardiseerd waar het kan.

IT-beheer met eCumulus 
• Optimale toegang tot alle IT-bronnen
• Self Service Portal voor IT-beheer
• Lagere IT-kosten per gebruiker
• Efficiënter IT-management interne organisatie

Privacy en veiligheid, 
de plus van RAM Infotechnology
RAM Infotechnology is allereerst een zeer professionele 
hostingpartner die gespecialiseerd is in hosting van applica-
ties, data, netwerken, infrastructuren voor vaste en mobiele 
datacommunicatie, servers, werkplekken en randapparatuur. 
De combinatie van hosting- en netwerkdiensten maakt ons 
echt onderscheidend. Privacy, veiligheid en betrouwbaarheid 
van data staan hierbij voorop. Niet voor niets zijn wij inmiddels 
een belangrijke speler geworden op dit gebied met de hosting 
van ruim 10 miljoen patientendossiers in Nederland. 
Diverse zorginstellingen, financiële instellingen, overheden en 
organisaties in de zakelijke dienstverlening maken gebruik van 
onze managed hosting oplossingen. 
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Kortom, daar waar privacy en betrouwbaarheid gewaarborgd 
dienen te zijn, kiest men voor RAM Infotechnology. 
Als gekwalificeerde Zorg Service Provider voldoen wij tevens 
aan de allerhoogste certificeringen en vereisten op dit gebied 
zoals NEN 7510, ISO 27001 en het GBZ (Goed Beheerd Zorg-
systeem) vanuit de overheid.

Bewuste keuze
Wij hebben heel bewust gekozen voor de combinatie van 
hosting diensten (zoals eCumulus) en dataverbindingen. 
De kwaliteit en veiligheid van netwerkverbindingen in bedrijven 
bepaalt immers voor een flink deel de kwaliteit van data- 
uitwisseling en de prestaties van software applicaties.
Door beide diensten te leveren, bent u verzekerd van een 
optimale performance van uw ICT-systemen. Alles in één hand 
biedt u betere garanties op de vereiste prestaties dan werken 
met deelspecialisten die de regie aan u overlaten.

Netwerkbeheer
Wij verzorgen dus de complete inrichting van uw vaste en 
mobiele datanetwerk, monitoring, beheer en support. Daarnaast 
hebben we beveiligde oplossingen voor koppelingen met externe 
systemen.

Ideale combinatie
U begrijpt, eCumulus in combinatie met onze diensten voor 
vaste en mobiele datanetwerken garanderen u een veilige 
werk omgeving, ook op het niveau van individuele gebruikers.
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Datanetwerken in combinatie met eCumulus
• Variabele bandbreedte en schaalbare oplossingen
• Installatie, onderhoud en beheer door RAM Infotechnology
• 24×7 monitoring en support mogelijk
• Eén aanspreekpunt voor infrastructuur en diensten

Support maakt het plaatje compleet
eCumulus ontlast uw IT-beheerders van de dagelijkse zorg voor 
gebruikersondersteuning. Wij bieden 24-uurs support waar 
dat nodig is. En de IT-beheerders zelf kunnen ook terugvallen 
op ons supportteam voor het beheer en onderhoud van uw 
IT-infrastructuur. De Service Level Manager is hun vaste aan-
spreekpunt, hun IT-partner.

• Vragen gestructureerd registreren, opvolgen en oplossen   
binnen afgesproken termijnen in Service Level Agreement

• Prestaties en veiligheid monitoren en beheren
• Proactief acteren
• Kosten bewaken

Service Level Manager
Onze Service Level Managers hebben maar één taak: de presta-
ties van de ICT-dienstverlening monitoren en beheren. Zij staan 
daarvoor in continu contact met de klant en sturen de eigen, 
interne organisatie aan.
Voor u betekent het dat u één loket heeft, met één aanspreek-
punt die alles voor u regelt en u proactief op de hoogte houdt.

Self Service Portal
eCumulus maakt IT-beheer veel efficiënter door de complexe 
IT-taken uit te besteden en centraal te beheren. Met de Self 
Service Portal doen we daar nog een schepje bovenop. 
Wij kunnen uw IT-beheerders met de Self Service Portal om 
bepaalde functionaliteiten van eCumulus zelf te managen:

• Beheer van gebruikers, zoals gebruikers aanmaken,    
verwijderen of blokkeren

• Autorisaties van gebruikers aanpassen
• Applicaties toewijzen
• Wachtwoorden resetten
• Printers toewijzen

Super User
De Super Users in uw organisatie hebben meer rechten dan 
gewone gebruikers. Maak bijvoorbeeld een teamleider super 
user, zodat hij zelf applicaties kan toewijzen aan gebruikers en 
daarmee de kosten van licenties in de hand houdt.

Support hoort bij eCumulus
• Eén loket, één aanspreekpunt: de Service Level Manager   

van RAM Infotechnology
• 24-uurs support mogelijk
• Self Service Portal
• Super Users voor uw eigen organisatie



eCumulus, de beste ondersteuning van uw primaire 
bedrijfsprocessen
eCumulus is een oplossing die past bij elke organisatie voor wie 
ICT belangrijk is, maar het geen core business is. Met eCumulus 
geeft u uw gebruikers meer flexibiliteit en mobiliteit, gaat hun 
productiviteit omhoog, kan IT-beheer efficiënter werken en 
dalen de kosten per eindgebruiker.

Lagere kosten
eCumulus is de beste oplossing voor IT-beheer. Het verlaagt
de kosten voor ICT door schaalgrootte, maakt het mogelijk 
te betalen naar gebruik, laat u profiteren van innovaties en de 
optimale prestaties van de ICT-infrastructuur.

Hogere veiligheid en beschikbaarheid
De veiligheid en beschikbaarheid van applicaties en data neemt 
toe, omdat we alles centraal inrichten, aansturen en beheren. 
Het beheer van de individuele werkplek wordt minder complex, 
terwijl de eindgebruiker productiever kan zijn door flexibiliteit 
en mobiliteit.

Schaalbaarheid van eCumulus
De (dynamische) omvang van uw organisatie maakt niet uit. 
U gebruikt en betaalt de capaciteit die u nodig heeft. Piek-
belastingen vangen we moeiteloos op, net als een wisselende 
omvang van uw personeelsbestand. Maar het meest belang-
rijke van eCumulus is dat u verzekerd bent van een complete 
oplossing waar gebruikers, beheerders en managers van IT 
allemaal van profiteren. Dat maakt eCumulus zo ideaal.

Over RAM Infotechnology 
RAM Infotechnology is een betrokken en betrouwbaar 
bedrijf dat ICT-oplossingen, applicatiehosting, 
netwerkdiensten en werkplekbeheer aanbiedt. 
Veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
data en applicaties staan in de dienstverlening voorop. 
RAM Infotechnology is sterk vertegenwoordigd in de 
gezondheidszorg, maar is ook actief in de sectoren traffic, 
(semi-) overheid, telemetrie, financiën en OOV. 
Meer informatie is te vinden op www.ram-it.nl 
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KENNISDOCUMENT

Van traditioneel werkplekbeheer naar 
Managed Workspace
Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie

Wilt u meer inzicht krijgen in de wijze 
waarop werkplekbeheer verandert door 
de komst van Desktop Virtualisatie? 
Lees dan ons kennisdocument 
”Van traditioneel werkplekbeheer naar 
Managed Workspace”. U kunt dit docu-
ment bij ons aanvragen of downloa den 
van onze website: www.ram-it.nl/
downloads/kennis-werkplekbeheer

Aan de slag met eCumulus 
• Lees onze whitepaper ‘Van traditioneel  werkplekbeheer 

naar Managed Workspace’
• Nodig ons uit voor een Quick Scan van uw organisatie
• Analyseer de kosten en baten van eCumulus



eCumulus:
zo beheer je digitale werkplekken
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Nictiz-certificering | NEN 7510 | ISO27001

RAM Infotechnology
Uw ICT uitbesteden:
• Werkplek diensten
• Hosting diensten
• Netwerk diensten

Marktsegmenten
• Gezondheidszorg
• Overheid
• Financiële dienstverlening
• Juridische dienstverlening
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