serious ict infrastructure
blind vertrouwen op uw bedrijfsnetwerken
continuïteit door gegarandeerde beschikbaarheid

iedere organisatie is afhankelijk van
een betrouwbare ICT-infrastructuur
De ICT-infrastructuur is de kern voor iedere organisatie; het groeiend aantal
oplossingen en digitale innovaties maakt deze steeds complexer. Gedreven vanuit
technologie realiseert iunxi veilige en maximaal beschikbare bedrijfsnetwerken die
recht doen aan het belang dat een netwerkinfrastructuur voor ondernemingen heeft.
Logischerwijs worden specialistische ICT-werkzaamheden steeds vaker uitbesteed.
Zonder er zelf enig omkijken naar te hebben, kunnen klanten van iunxi blind
vertrouwen op een toekomstgerichte ICT-omgeving.
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hoogwaardige technologie
iunxi maakt digitale innovaties en transformaties mogelijk door deze van een veilige
ICT-infrastructuur te voorzien. iunxi is daarin uw technisch geweten en neemt de
verantwoordelijkheid over die het managen van moderne bedrijfsnetwerken vraagt.
iunxi houdt grip op uw ICT-omgeving: alle verbindingen, hardware, services en support;
we bewaken 24x7 uw WAN, LAN en WiFi netwerken. Doen er zich incidenten voor dan zijn
onze specialisten voordat u dat zelf ontdekt, al bezig met het oplossen ervan. Changes,
security services, incident- en event management worden professioneel uitgevoerd. Dat
kan volledig ontzorgd door iunxi of in samenspraak met uw IT-team.

iunxi kennisniveau
Een hoogwaardig kennisniveau is volledig vervlochten in het DNA van iunxi. Dit gaat
niet alleen over expertise van netwerktechnologieën maar ook over onze kennis van
aangrenzende gebieden. Denk hierbij aan applicatieve communicatieprotocollen die
noodzakelijk zijn om voorbij onze verantwoordelijkheid te acteren en waarmee we onze
klanten verder helpen in de complexe uitdagingen die er zijn. Voor onze engineers is het
vanzelfsprekend om onbekende gebieden te ontdekken en zich de laatste innovaties
eigen te maken. Het leren en certificeren is een routine voor de experts van iunxi
waardoor onze klanten kunnen vertrouwen op toekomstgerichte ICT-oplossingen.

continuïteit gegarandeerd
iunxi is netwerk service provider en onafhankelijk van carriers
iunxi levert maatwerk technologie met uw doelstellingen als uitgangspunt
iunxi biedt technologische expertise die u nergens anders treft

serious ICT infrastructure
Het zelf ontwerpen, implementeren en beheren van kwalitatieve en vaak
complexe bedrijfsnetwerken in combinatie met iunxi’s persoonlijke aanpak;
zorgt ervoor dat iunxi een unieke positie in de markt heeft.
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onze services
Onze kennis en ervaring zetten we in om de beste oplossing en strategie te bieden die
u helpt beoogde doelstellingen te bereiken of het nu gaat om schaalbaarheid, snelheid
of beschikbaarheid. iunxi is creatief, pragmatisch en innovatief. Wij denken met u mee.
Het enkel maken van een infrastructuur design is voor ons geen doel op zich, wij willen
een optimaal en praktisch resultaat. Onze diensten bieden we aan vanuit 3 pijlers:

managed services
De volledige verantwoording van uw infrastructuur geeft u aan
iunxi. Blind op uw netwerken vertrouwen, continuïteit zonder er zelf
omkijken naar te hebben.

infrastructure management
Grip op uw ICT-infrastructuur door specialistisch support van iunxi
op uw IT-afdeling. Optimalisatie van uw bedrijfsnetwerk levert u
inzicht & controle en meer efficiency.

consultancy & projects
Zowel operationeel als strategisch een onafhankelijk advies.
Analyseren, ontwerpen, implementeren en onderhouden, welke
expertise heeft u van ons nodig?

iunxi IT-platform
De kracht van iunxi bestaat, naast onze volledige focus op ICT-infrastructuren, uit een
speciaal ontwikkeld IT-platform voor netwerkbewaking, event management en incident
afhandeling. Dit geavanceerde platform geeft realtime inzicht op de door ons
beheerde omgevingen. Aan de hand van de beschikbare gegevens voorspellen we
trends zodat we verstoringen voortijdig voorkomen. Tegelijkertijd filteren we uit de
omgeving specifieke data waarmee we onze klanten ondersteunen bij het nemen van
business beslissingen die hen helpt de continuïteit van dienstverlening te verbeteren.

de iunxi way
voor high performance & infrastructural excellence
iunxi heeft als één van de weinige IT-partijen een absolute focus op innovatieve
bedrijfsnetwerken. We bieden een unieke infrastructurele aanpak tezamen met een
volledig 24x7 beheerde omgeving, waarin iunxi alle verbindingen, hardware, services
en support voor haar rekening neemt. Ook het integreren van datacenter en cloud
oplossingen hoort daar bij. Zo zorgt de combinatie van onze bewezen kwalitatieve
diensten, ons service provider netwerk en iunxi’s persoonlijke aanpak ervoor dat u
profiteert van een uiterst betrouwbare ICT-omgeving waar u zelf geen enkel omkijken
naar heeft.

ISO 27001
iunxi is ISO 27001 gecertificeerd. Via strikte processen en procedures zien we toe op het
juiste security niveau en zorgen we voor efficiency en continuïteit in de diensten die we
leveren.

één aanspreekpunt voor u
Hoe meer schakels, hoe meer kans op verstoringen. Ons team werkt altijd aan een
totaaloplossing en kan als geen ander snel schakelen bij onvoorziene issues. We creëren
slimme en innovatieve oplossingen en weten op Europees niveau verschillende
technologieën te combineren. iunxi is daarin uw enige aanspreekpunt en zorgt voor de
continuïteit die u nodig heeft door issues proactief op te lossen.

vertrouwen en lange termijn relaties
Samen met u kijken we kritisch naar ieder vraagstuk en altijd met een onafhankelijke
blik. Of we nu het gehele of een gedeelte van uw netwerk overnemen, iunxi neemt de
verantwoordelijkheid en de complexiteit over die het managen van een ICT omgeving
met zich meebrengt. ICT-infrastructuren zijn er niet voor de korte termijn, ze
ondersteunen uw visie en vereisten voor de toekomst. Dat commitment gaan we graag
met u aan.
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iunxi als zakelijk netwerk service provider
een internationaal netwerk met high availability
iunxi’s geavanceerde service provider netwerk is volledig in eigendom en beheer en
vormt een belangrijke meerwaarde op onze innovatieve dienstverlening. iunxi heeft
eigen POP locaties in Nederland, België en Duitsland die onderling aangesloten zijn op
het eigen glasvezel core netwerk. Hierop kunnen we een groot aantal network access
providers aansluiten zodat wij onze klanten kunnen voorzien van laag 2 en laag 3
diensten in Europa en daarbuiten; niet alleen in datacenter locaties maar ook op elke
andere locatie wereldwijd. Het iunxi netwerk biedt 24x7 DDoS bescherming door een
gelaagd model van preventie, detectie en mitigatie. De verhouding tussen benodigde en
maximaal beschikbare capaciteit is daarbij dusdanig ruim ingeschaald dat vertragingen
en opstoppingen niet optreden.
Door het volledig in eigen beheer hebben van de data-communicatie van de eindlocatie
bij de klant, via datacenters in binnen- en buitenland tot en met internet en publieke
cloud omgevingen, is iunxi in staat snel en adequaat haar diensten te leveren.

“De expertise van iunxi helpt ons om te excelleren en
onze doelstellingen te behalen”.
Lees wat klanten zelf zeggen over iunxi

my.iunxi portal
iunxi hanteert een open en eerlijke werkwijze. Niet alleen in de adviezen die we geven maar
ook in de manier van samenwerken. Om helder inzicht te geven in wat we doen en welke
acties er ondernomen worden heeft iunxi het klantenportal my.iunxi ontwikkeld. Zo heeft u
altijd realtime inzicht in lopende zaken en de afhandeling ervan.

aandacht en kwaliteit
Welke diensten u ook bij ons afneemt, u krijgt altijd onze aandacht en kwaliteit. Eén
aanspreekpunt voor u. iunxi houdt volledige controle op de totale infrastructuur en kan als
geen ander snel schakelen bij onvoorziene issues of om een nieuw netwerk in de lucht te
krijgen. Wij managen uw ICT-omgeving en nemen er verantwoording voor, wij zijn immers
uw technisch geweten: deskundig, betrouwbaar, innovatief en doelgericht.
Of u nu de gehele of een gedeelte van uw infrastructuur bij ons onderbrengt, bij iunxi bent
u verzekerd van een optimaal resultaat en hoge kwaliteit:
eerlijke analyse
onafhankelijk advies
pragmatische aanpak
ISO 27001 gecertificeerd
unieke netwerkexpertise
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