/ Total Design

/ Geen single point of failure
Total Design is een groep van advies- en ontwerpbureaus met meerdere wereldwijde vestigingen en
netwerkpartners. Het door hun zelf ontwikkelde informatiesysteem moet continu beschikbaar zijn en bevat uiterst
vertrouwelijke gegevens. Proserve levert de infrastructuur om de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid te borgen.

/ Gekozen oplossing
Maximale zekerheid
met proCLOUD

/ Transitie naar managed services

Alles redundant
uitgevoerd

De corebusiness van Total Design is consultancy. Vaak van strategisch
belang voor de opdrachtgevers. Daarmee mag niets mis gaan. Techniek
moet hier dienend zijn en geen storende factor. En ook geen onderdeel
van het werk van Total Design zelf. In house technici kunnen de kennis
wel voor zichzelf maar niet voor de organisatie borgen. Dat betekent dat
hier een transitie moest worden ingezet naar managed services om de
continuïteit van de dienstverlening te borgen.

Alles conform
privacyrichtlijnen

/ Gevraagd
De vraag van Total Design ligt aan de basis van veel oplossingen die
Proserve levert: het bieden van een snelle, betrouwbare en goed
beveiligde IT-oplossing voor een geografisch gespreid bedrijf. Het zoveel
mogelijk uit handen nemen van technische ‘sores’ en daarmee het
garanderen van de continuïteit van de technische oplossing.

/ Scripted deployment
Vanuit de datacenters van Proserve wordt servercapaciteit en hosting geleverd. Daarnaast is de technologische
stack op die servers in samenwerking met Total Design ingericht. Zo is altijd de juiste en laatste technologische
stand van zaken beschikbaar. Total Design was al gewend te werken met “scripted deployment”. Dus waar dat
reeds werd gedaan, nam Proserve dat werk over. Waar het nog niet was ingericht, werd het door
Proserve ingericht.

/ Over Total Design
Total Design is een groep advies- en ontwerpbureaus, met
vestigingen door heel Nederland en met internationale
netwerkpartners. Het werk van Total Design brengt met zich mee
dat, zowel onderling als met externe partners en opdrachtgevers,
nauw wordt samengewerkt. Expertises liggen verspreid over
de vestigingen en de markten zijn divers. Total Design hanteert
onder andere een door het bedrijf zelf ontwikkeld platform voor
informatie- uitwisseling en beheer van communicatietools.

/ Vergelijkbare cases

De toegangsapplicatie van Certus draait
op een redundant IT oplossing met
datareplicatie.

Bij Otherside at Work is met een AS-IS
TO-BE adviestraject het huidige én
toekomstige netwerk uitgewerkt.

Het e-commerceplatform van SPAR
draait op de Enterprise omgeving van
Proserve: proCLOUD.

Bekijk de case
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/ Wij komen graag een keer langs!
Iedere situatie vraagt om een eigen oplossing. Wij denken
graag met u mee. Heeft u een specifieke vraag of wilt u zich
een keer oriënteren op wat Proserve voor u zou kunnen
betekenen? Neem dan contact met ons op, wij komen graag
een keer langs!

Neem contact op

