
Deltics adviseert, bouwt en beheert uw netwerk zodat u uw 
klanten een onevenaarbare service kunt bieden. Ook voor de 
beschikbaarheid en continuïteit van uw systemen kunt u op ons 
vertrouwen. U weet op elk moment van de dag wie met welk 
device, waar en wanneer toegang heeft tot uw netwerkomgeving.

Met onze hulp houdt u overzicht en controle over uw netwerk. 
Bent u al klaar voor de toekomst?

Deltics creëert overzicht 
en geeft u grip op uw netwerkomgeving

Een veilig, flexibel en betrouwbaar netwerk is essentieel 
voor uw klanten. Meer gastgebruikers, mobiele 
werkplekken en nieuwe technologieën zoals Internet 
of Things bieden dan wel de nodige flexibiliteit, maar 
vereisen ook meer beheer én betere security.

Veel organisaties hebben niet meer de nodige kennis 
in huis om hun netwerk voldoende aandacht te geven. 
Wanneer u als service provider een groot deel van het 
beheer uit handen neemt om uw klanten te ontzorgen, 
wilt u ook zelf rekenen op een betrouwbaar partnership. 
Onze dienstverlenging is daarom gebaseerd op de 
innovatieve oplossingen van Aruba, a Hewlett Packard 
Enterprise company.

Met behulp van slimme sensoren hebben we bovendien 
een diepgaand inzicht in de IT-omgeving en kunnen we 
klanten nog beter ontzorgen, door problemen in een 
vroeg stadium te voorspellen én op te lossen. Zo biedt 
u uw eindklanten een hoge mate van proactiviteit en 
service.

Uw netwerk  
als verbindende factor:  
veilig & altijd beschikbaar
Uitdagingen  
voor Service Providers

Vertrouw op een hechte keten van 
ervaren leveranciers die specialist 

zijn op hun gebied.

Profiteer van een netwerkomgeving die 
gekenmerkt wordt door meer stabiliteit, een 

betere performance, 100% betrouwbare 
security en eenvoudig beheer.

Laat eindgebruikers profiteren van een 
onevenaarbare service en een hoge 

mate van proactiviteit. 

Verminder klachten door 
problemen proactief op te 

sporen en op te lossen. 

Reduceer het aantal tickets 

Behoud het overzicht  
van uw leveranciers 

Beantwoord elke security-uitdaging 

Houd uw eindgebruikers tevreden  

Wij nemen de grootste uitdagingen onder de loep en zorgen 
voor een eenvoudige oplossing: 

Demmersweg 166 • 7556 BN Hengelo
info@deltics.nl • +31 (0)74 850 6450


