
Managed Services

Informatie

24/7 Monitoring - Beheer - Virtualisatie - Cloud - Supportdesk



Wij beheren Operating Systemen als

Linux, Windows & UNIX

Managed Services

Serverbeheer

Uw server-systemen beheren wij graag voor u. Baruch

heeft hiervoor een zeer gekwalificeerd team dat

jarenlange ervaring heeft in het beheer van grote en

middelgrote IT-infrastructuren. Wij zorgen ervoor dat u

zorgeloos kunt blijven werken met uw bedrijfskritische

systemen. Hierdoor kunt u zich focussen op uw

kernactiviteiten in een wereld die snel verandert. Voor

het serverbeheer bieden wij drie beheervormen aan:

Basic, Advanced en Pro.

Supportdesk & werkplekbeheer
Tegenwoordig komt men allerlei soorten werkplekken
tegen. Windows, Mac en Linux. En zowel met PC-
systemen alswel VDI en terminal-servers. Werkplekken
worden vaak reactief beheerd. Onze supportdesk helpt u
graag het beantwoorden van vragen en oplossen van
problemen. Met hun parate kennis kunnen zij u snel
helpen. Afhankelijk van uw service Level Agreement
wordt een service window geboden.
Hierbij kunt u kiezen uit 5 x 8 en 7 x 24 uurs service.

Netwerkbeheer
Communicatie is 'key', daarom bieden wij netwerkbeheer
zodat de communicatie tussen serversystemen en
werkplekken optimaal blijft, waar u zich ook bevindt.

Monitoring As A Service
Baruch monitort uw omgeving 24x7. Hierdoor zien wij
proactief wat het gedrag van servers is en scannen wij
uw netwerk op ongewenste gasten van buitenaf.
Vanwege de proactieve monitoring kunnen wij adequaat
reageren op verstoringen zonder dat u het in de gaten
heeft.

Backup As A Service
Een betrouwbare backup beschikbaar hebben is van
zeer van zeer groot belang voor iedere onderneming.
Wij bieden u diverse mogelijkheden voor Backup &
Restore.



Managed Services

YOUR LOGO HERE

Virtualisatie

Als het om virtualisatie gaat binnen uw eigen IT-

infrastructuur of in de Cloud dan kunnen wij terugvallen

om onze enorme kennis op gebied van VMware, KVM,

XEN en VirtualBox. Hiermee kunnen wij Linux en

Windows-systemen beheren.

SAP Infra
Baruch is gespecialiseerd in Linux platformen waarop een

virtualisatielaag is geïnstalleerd. Dit in combinatie met

een SAP applicatie maakt dat wij zeer bekwaam zijn in

het beheer van zowel het Operating System alsook de

bovenliggende applicatiie.

Expertise

Even onze kennis en expertise voor u op een rijtje;

* Linux (RedHat, SUSE, Debian, Ubuntu, CentOS)

* UNIX (Aix, SCO, Solaris)

* Windowsbeheer & Supportdesk

* Virtualisatie (VMware, KVM, XEN, VirtualBox)

* Monitoring (Check_MK)

* Backup & Restore oplossingen

* Systeem- en Applicatiebeheer

* Projecten (Migraties, Transities)
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