reference case
een betrouwbaar en veilig netwerk voor
Connect4Care en haar leden

zorgverleners moeten 24x7
over gegevens beschikken
een betrouwbaar en veilig netwerk is voor
Connect4Care een absolute vereiste
Connect4Care in Hoofddorp is een regionale samenwerkingsorganisatie die tot doel
heeft digitale versnelling te brengen in de zorg. Zij ontwikkelt en ondersteunt de zorg
met communicatie- en netwerkdiensten. Daarnaast verbindt ze zorginstellingen via een
CoLab, een regionaal platform voor digitale innovatie. Tenslotte biedt Connect4Care
internet, connectiviteit en diensten op het gebied van digitale beveiliging. “Ik ben
er van overtuigd dat de zorg alleen effectiever kan als we de complexiteit door
samenwerking doorbreken. Onze projecten richten zich op efficiënte communicatie
en veilige digitale overdracht van informatie in de zorg. Hoe kunnen we de patiënt/cliënt
met ICT ondersteunen? Ons CoLab faciliteert regionale samenwerking op het gebied van
ICT binnen de zorg en maakt snelle en veilige uitwisseling van informatie mogelijk” aldus
Fredrik Knoeff, directeur Connect4Care. Connect4Care ondersteunt zorginstellingen
uit 1e, 2e en 3e lijn met haar diensten in regio Noord-Holland Zuid.

maximale beschikbaarheid
Het glasvezelnetwerk van Connect4Care is een besloten netwerk, dat uitsluitend
toegankelijk is voor aangesloten zorginstanties. Het netwerk kan grote hoeveelheden
data snel en veilig transporteren. Een essentiële voorwaarde voor de privacygevoelige
data waarmee binnen de zorg wordt gewerkt. Connect4Care is verantwoordelijk
voor het beheren en exploiteren van het glasvezel netwerk. Het centrale beheer is
uitbesteed aan iunxi. De samenwerking gaat al een aantal jaren terug. Destijds heeft
iunxi geadviseerd bij het herontwerp van het Connect4Care netwerk en sinds 2011
verzorgt iunxi het technische beheer van alle actieve netwerkcomponenten, zoals
routers en switches. iunxi voert het onderhoud uit en verzorgt de changes waar de
verschillende deelnemers om vragen. “iunxi is dus een belangrijke schakel voor de
continuïteit die we onze leden bieden. Hiervoor is de servicedesk van iunxi rechtstreeks
door de deelnemende organisaties van Connect4Care te bereiken. Effectief beheer is
erg belangrijk omdat gegevens voor zorgverleners 24x7 beschikbaar moeten zijn. We
kijken nu al meer dan een jaar terug op 100% uptime. Dan kun je stellen dat iunxi in alle
opzichten de juiste partner voor ons is” bevestigt Fredrik Knoeff.

iunxi heeft het GZN keurmerk, goedgekeurde netwerken binnen de
zorgketen. Goed Beheerde Zorgnetwerken zijn een garantie voor
een veilige verbinding tussen zorgsystemen en de uitwisseling via
het landelijk schakelpunt.

veilig en betrouwbaar
Daarnaast profiteert Connect4Care direct van iunxi’s netwerkstrategie waarbinnen
iunxi vaste afspraken heeft met verschillende carriers en leveranciers. Door gebruik te
maken van de footprint van iunxi kan elke vestiging van een Connect4Care-deelnemer
aangesloten worden, ook als die locatie niet direct te koppelen is aan de glasvezelring.
“In die gevallen maakt iunxi de afspraken met de beschikbare carrier of leverancier en
houdt Connect4Care één aanspreekpunt voor alle connectiviteit. Het netwerk blijft zo
een gesloten en gescheiden geheel, zodat hoge prestaties én veiligheid van data die we
via het netwerk transporteren, gewaarborgd zijn” licht Fredrik Knoeff toe.

VPN
Als een locatie al is aangesloten via een netwerk van een willekeurige internetprovider,
dan kan deze via een beheerde VPN dienst door iunxi worden aangesloten met de
locaties van het Connect4Care netwerk. “Het veilige VPN zorgt ervoor dat alle data
tussen de schillende locaties via het publieke internet gedeeld kan worden, maar
wel net zo veilig en vertrouwd alsof het een intern netwerk is. Daarnaast kunnen we
een IP-VPN opbouwen voor veilige communicatie tussen alle zorglocaties” legt Stefan
Baltus, directeur van iunxi uit. “Dat is wat we dagelijks doen bij iunxi. Door onze volledige
focus op bedrijfsnetwerken weten we altijd de juiste oplossing te bedenken en zorgen
we voor een gegarandeerde beschikbaarheid. We beheren voor onze klanten de ICT
infrastructuur, dat kan bestaan uit alle verbindingen (o.a. WAN, LAN en WiFi), hardware,
services en support. We hebben hiervoor goede afspraken met de belangrijkste carriers
en strategische peering locaties en beschikken zelf over een team met hoogwaardige
kennis van moderne netwerktechnologie (MPLS, (DM)VPN etc).”

“We hebben een jaar lang 100% uptime gehad. Betere
dienstverlening kunnen we niet leveren. De expertise van
iunxi helpt ons om te excelleren en onze doelstellingen te
halen.”
Fredrik Knoeff - directeur Connect4Care

solide partnership
Een veilige en goed werkende infrastructuur is voor de deelnemers van Connect4Care
van het allergrootste belang. “Het is mooi dat wij ons steentje kunnen bijdragen aan het
succes van Connect4Care” besluit Stefan Baltus. Fredrik Knoeff noemt iunxi in de eerste
plaats een partner die meedenkt. “iunxi kijkt nadrukkelijk naar het belang van de klant
en niet naar eigen commercieel belang. Dat is belangrijk. We willen effectiviteit vergroten
en complexiteit terugdringen zodat de zorgsector de komende jaren stappen vooruit kan
maken. ICT voorziet daarin, onder meer door veilige samenwerking tussen verschillende
partijen te bewerkstelligen. Daar heb je partners bij nodig die afspraken nakomen en je
kritisch advies geven. iunxi is zo’n technologisch gedreven organisatie, de hoogwaardige
kennis die zij in huis hebben helpt ons onze doelstellingen voor de zorg te realiseren”.

over iunxi
iunxi implementeert, beheert en optimaliseert bedrijfsnetwerken. Ook het integreren
van datacenter en cloud oplossingen horen daar bij. Vanuit een hechte samenwerking
met de klant fungeert iunxi als het technisch geweten dat kiest voor slimme oplossingen.
Hoogwaardige technologieën, een waardevol netwerk en specialistische kennis resulteren
in een betrouwbare digitale infrastructuur met maximale beschikbaarheid waar de klant
geen enkel omkijken naar heeft.

zakelijk netwerk service provider
iunxi is van absolute meerwaarde voor u vanwege haar eigen service provider netwerk.
Met eigen POP locaties in Nederland, België en Duitsland die onderling aangesloten zijn
op iunxi’s glasvezel core netwerk biedt het de mogelijkheid om een groot aantal network
access providers aan te sluiten. Zo kunnen wij klanten voorzien van laag 2 en laag 3 diensten
in Europa en daarbuiten; niet alleen in datacenter locaties maar ook op elke andere locatie
wereldwijd. De verhouding tussen benodigde en maximaal beschikbare capaciteit is
dusdanig ruim ingeschaald dat vertragingen en opstoppingen niet optreden.

aandacht en kwaliteit
De combinatie van iunxi’s geavanceerde netwerk en onze persoonlijke aanpak, zorgt
ervoor dat u kunt rekenen op een uiterst betrouwbare infrastructuur. Welke diensten u
ook bij ons afneemt, u krijgt altijd onze aandacht en kwaliteit. Eén aanspreekpunt, iunxi
houdt volledige controle op de totale infrastructuur en kan als geen ander snel schakelen
bij onvoorziene issues of om een nieuw netwerk snel in de lucht te krijgen. Zo nemen we de
verantwoordelijkheid over die het managen van een moderne ICT-omgeving van u vraagt.
Of u nu de gehele of een gedeelte van uw infrastructuur bij ons onderbrengt,
bij iunxi bent u verzekerd van:
eerlijke analyse
onafhankelijk advies
pragmatische aanpak
ISO 27001 gecertificeerd
hoogwaardige netwerkexpertise
optimaal resultaat & kwaliteit
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