Uitnodiging: Kom 2 en 3 November
2016 naar de ICT tooling event. Stand
D027.
Voor meer informatie, klik hier
ICT BEHEER EENVOUDIGER
ManageEngine biedt oplossingen
Organisaties, vanaf het MKB tot en met de grotere organisaties, hebben één ding gemeen: het
beheer van ICT dient enerzijds eenvoudig en flexibel te zijn en anderzijds robuust en
schaalbaar. De toolset van ManageEngine, onderdeel van het internationaal georiënteerde Zoho
Corporation, voldoet aan deze belangrijke voorwaarden.

ICT BEHEER
EENVOUDIGER
ManageEngine biedt oplossingen
Meer dan 120.000 organisaties wereldwijd vertrouwen op de
oplossingen van ManageEngine voor het beheer van hun netwerken,
datacenters, business applicaties en security. CBA Holland is sinds 2008
distributeur van ManageEngine en directeur André Schelleman legt uit
waarom de klantgedreven aanpak van ManageEngine zo succesvol is.
“Men wil meer doen in minder tijd en resources, dus minder kosten.
Een verzekerde ROI. En dat is voor vele klanten de reden om te kiezen
voor ManageEngine”.

Ervaring
André Schelleman is al ruim 40 jaar actief in
de ICT-industrie en hij spreekt dus uit ervaring
wanneer hij constateert dat het vakgebied ICTmanagement voor vele uitdagingen staat. “ De
voortschrijdende digitalisering en de
transformatie die vele organisaties doormaken
stellen strenge eisen aan de complete ICTomgeving. ICT-beheer en de gebruikers dienen steeds sneller te kunnen
werken met informatie en applicaties, tijd- en plaats onafhankelijk, maar
wel op een veilige manier.
De opkomst van cloud applicaties is hierbij een extra complicerende
factor. ManageEngine speelt hier goed op in door diverse opties te
bieden maar toch gemakkelijk te gebruiken is, tegen beheersbare
kosten.”

FACTS & FIGURES


120.000+ customers



1 million+ users



3 of every 5 Fortune
500 companies



200+ channel and
technology partners



2.000+ installations
every day



90+ products and
free tools



190+ countries



29 languages

ICT beheer van
Active Directory
Helpdesks
Netwerken
Auditing, Passwords
Applicaties, Websites

Vertrouwen, security en continuïteit
“Het gaat om een zeer uitgebreide reeks aan ICT beheers oplossingen:
monitoren van o.a. applicaties, websites, databases, netwerken, cloud,
mobile devices, enterprise privilege password-management voor de
gehele organisatie, Auditing, tot het managen van diverse type
helpdesks.
ManageEngine is nu actief bij drie van iedere vijf Fortune 500

Cloud
Desktops, Smartpones
Analytics Reporting
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bedrijven, vervolgt Andre, en het feit dat er een wereldwijd concern als Zoho Corporation (4000+ FTE)
achter staat, geeft vertrouwen en zorgt voor continuïteit.”
Een aantal ICT beheer oplossingen zijn:









ServiceDeskPlus, (ITIL), voor Interne of Shared Service Organisatie ICT helpdesk
SupportCenterPlus, externe klantensupport m.b.t. geleverde producten en services t/m CRM
Opmanager Plus, de eerste totaal geïntegreerde complete netwerkbeheer oplossing
AD360, Active Directory beheer, incl. Auditing, Password reset, Off365, Sharepoint, Exchange
Security, Privilege Password Manager, Event- en Firewall analyzers
Desktop Central / Mobile Device Manager van desktops, tablets t/m smartphones
MSP edities met segmentatie per klant en Cloud applicaties
Analytics Plus, webbased managementrapportages, Data analyses van welke databron dan ook

CBABenelux levert als distributeur met zijn partners, naast de ManageEngine oplossingen extra
toegevoegde waarde. André Schelleman doelt hierbij onder meer op business proces services,
applicatiebeheer, performance analyses, advanced reporting uit verschillende (cloud) bronnen en/of het
opstellen van informatiebeleid.
“Een van onze speerpunten voor de toekomst is het ontwikkelen van natural helpdesks zonder
toetsenborden en muizen. Ook weer om het beheer van ICT te verbeteren en te vereenvoudigen.
En …… goed voor je lichaam, geest en het milieu.
Hiervoor wens ik de aankomende jaren meer tijd voor vrij te maken.”

Kom gratis naar de ManageEngine stand D027 en neem ook gratis deel aan ons Active Directory mini
seminar door Derek Melber, the AD evangelist. Zie Events op onze site. Hoort zegt het voort!

ICT Services & tooling, from management, (re)build migrate, optimize data centers, helpdesks to
Human care. |

Wij promoten, leveren en bieden Nederlands / Engels no nonsens support, implementaties en
geven trainingen.
www.cbabenelux.com www.ManageEngine.com www.webnms.com
sales@CBABenelux.com Tel: 088-3210500, International +31 (0)20-6104888, helpdesk, 088-3210501
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