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Beveiligde Managed Workspace

1. Werkplek

‘Work where you want’

2. Vast & Mobiel

Voordelen eCumulus

3. Modulair

1. eCumulus maakt ICT weer voorspelbaar
•
•
•
•

Beveiligd
Betrouwbaar
Schaalbaar
Onafhankelijk

In tijden van Het Nieuwe Werken, BYOD en de altijd
terugkerende vraag naar kostenreductie, biedt RAM
Infotechnology u een interessant alternatief voor ICTbeheer van werkplekken.
eCumulus is een complete (private) cloud oplossing,
inclusief geïntegreerde applicaties, Mobile Device
Management en beveiliging. Schaalbaar en toekomstvast.
Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met hosting.
eCumulus is ons antwoord op uw vraag naar meer
flexibiliteit, mobiliteit en productiviteit tegen lagere kosten.
Stap in de private cloud van eCumulus.

2. ‘Work where you want’
• Veilig werken
• Desktop op maat
• Tevreden gebruikers

De vaste werkplek is aan het verdwijnen. Medewerkers zijn
flexibele, mobiele werkers geworden. Tijd, plaats en device mogen
geen meer belemmering vormen. Zij verwachten overal toegang
tot de benodigde data, applicaties en contacten.
eCumulus maakt het mogelijk. Het faciliteert vast èn mobiel
werken met Mobile Device Management, Mobile Application
Management, Sync & Share van data (altijd de laatste versie van
een document!) en bijvoorbeeld IP Telefonie en Lync.
Veilig en zeker
eCumulus draait volledig in ons eigen datacenter met eigen
servers, storage en networking. Identity Access Management
waarborgt de veiligheid van toegang tot uw applicaties en
databases, vanaf elke werkplek. We ondersteunen alle moderne
vormen van beveiligde communicatie.
U houdt de regie
eCumulus maakt van ICT-beheer een soepele operatie, met
maximale controle over de desktops. U ruilt technisch en
operationeel beheer in voor informatiemanagement, dichtbij de
business. U de regie, wij de diensten. Stap over op RAM.

3. Voordelen eCumulus

Verder met eCumulus

• Schaalbaar, modulair systeem
• Vergroot de flexibiliteit, mobiliteit en
productiviteit van gebruikers
• Waarborgt de veiligheid en
beschikbaarheid van data
• Verlaagt de TCO en kosten per gebruiker
• Geeft de CIO de regierol en instrumenten
om te sturen

Wilt u meer weten? Spreek af
met Niels van Peer of een van zijn
collega’s. Zij adviseren u graag
over de mogelijkheden.
030 - 2 390 390
marketing@ram-it.nl
Download onze whitepaper
‘Van traditioneel werkplekbeheer
naar Managed Workspace’ op
www.ram-it.nl/ecumulus.

