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Bereid uw bedrijf voor
op de toekomst én
bespaar op ICT-kosten
Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst. Hoe?
Investeer in een modern netwerk én verlies geen
tijd en geld meer: met cloud computing. Dat is
alvast waarvoor Club Brugge begin 2011 koos toen
het in zee ging met Tyneso. Dit ICT-bedrijf beheert
het glasvezelnetwerk van de club, en gebruikt
het om soft- en hardware beschikbaar te stellen.
Het installeerde ook het draadloze netwerk en de
netwerkgestuurde telefonie (VoIP).
Overal ter wereld uw gegevens raadplegen
“Cloud computing is voor Club Brugge het logische antwoord”, zegt Steven Tytgat, zaakvoerder
van Tyneso. “Verschillende medewerkers moeten
regelmatig om het even waar ter wereld informatie
kunnen raadplegen of met elkaar overleggen,
bijvoorbeeld om wedstrijden te analyseren. Omdat
alle software op beveiligde servers draait, heeft
iedere medewerker altijd en overal toegang tot zijn
volledig gepersonaliseerde werkomgeving.”
Verschillende virtuele netwerken
“Het glasvezelnetwerk van de club deelden we
op in verschillende virtuele netwerken. Eén beheert
de controle van de toegang tot het stadion via de
draaihekken. Een ander stuurt alle ledborden aan.
Ook Club TV en de media gebruiken hun eigen
virtueel netwerk. Gegevens doorsturen gebeurt zo
probleemloos én snel.”

Wilt u IT-kosten besparen en uw bedrijf
klaarmaken voor de toekomst?
Bel dan Tyneso op 02 253 50 05
of mail naar sales@tyneso.com.

Beperkte investering voor meer efﬁciëntie en zekerheid
Bent u een middelgrote kmo met meerdere
vestigingen? Of gewonnen voor een nieuwe manier
van werken via telewerken en videoconferencing?
Dan zijn de IT-totaaloplossingen van Tyneso uw
onderneming op het lijf gesneden. Want met een
ultramodern netwerk en cloud computing wéét
u waar u aan toe bent. En staat u nooit voor
verrassingen. Uw bedrijfsdata bevinden zich op
servers in een uiterst beveiligd datacenter. Zware
investeringen, vraagt u? Die zijn zelfs niet nodig.
Tegen een vast maandelijks huurbedrag krijgt u
uw virtuele omgeving op een eigen server. Mét
bijhorende soft- en hardware voor úw bedrijf.
Kleine speler, krachtige oplossingen
Geen topkwaliteit zonder persoonlijke dienstverlening. Steven Tytgat: “Met Microsoft, HP, 3CX en
Barracuda werken we met kwalitatief hoogstaande partners die zichzelf bewezen én bewijzen voor
netwerking, cloud computing, beveiliging, voice
over IP-telefonie en archivering. Eén of meerdere
van onze medewerkers werken op regelmatige
tijdstippen op locatie bij onze klanten als een soort
interne ICT-dienst. Zo houden we voeling met een
bedrijf. Onze helpdesk is elke dag bereikbaar, ook
in de weekends. We werken bewust met een klein
team. Zo spelen we sneller op de bal. En we werken
altijd nauw met de klant samen om aangepaste
ICT-oplossingen te zoeken.”
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