
ONE Solutions
Your tailored mix of ICT solutions.
Brought to you as ONE.



Sigmax  
ONE Solutions
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Passen altijd bij uw organisatie.
Ongeacht hoe groot u bent of wilt worden.

Til uw ICT naar een hoger en strategisch niveau. Bespaar tijd, ergernis en 

geld. Vestig uw focus op de zaken die er voor u én uw klanten toe doen!

Sigmax biedt het ONE portfolio aan ‘As-a-Service’. Dat betekent dat u voor 

een vast bedrag per maand gebruik maakt van ONE Solutions. U betaalt 

géén aanschaf-, implementatie- en beheerkosten. Met onze servicedesk 

beschikt u als Sigmax ONE Solutions-klant daarnaast over proactieve 

ondersteuning voor wat betreft ICT beheer.

De vijf karakteristieken van ONE:

• Eén accountteam tot uw beschikking dat u  

 het juiste persoonlijke en passende advies geeft  

• Eén centraal punt om snel en eenvoudig uw ICT  

 op- en af te schalen

• Eén oplossing die kan bestaan uit meerdere onderdelen

• Eén aanspreekpunt voor proactief ICT beheer  

 en ondersteuning

• Eén duidelijk kosten overzicht
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YOU ARE THE ONE...

WHO DRIVES
THE RACE.
EVERY DAY.
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ONE Cloud
Een stabiel en flexibel fundament

ONE Communications
Eenvoudig uw zakelijke  
bereikbaarheid vergroten

ONE Identity 
Geautoriseerde toegang tot al  
uw informatie middels één identiteit 

ONE Secure
Beveiliging binnen en 
buiten uw bedrijfsmuren

ONE Workspace
De online werkplek op maat

ONE Network
Grenzeloos verbonden met  
uw bedrijfsnetwerk
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Sigmax  
ONE Cloud
Flexibel reageren op ontwikkelingen  
in uw markt met een stabiele cloud service.

Maak gebruik van een stabiel ingerichte cloud service voor  

optimale prestaties en bewuste omgang met kosten. De Sigmax 

ONE Cloud kan opgebouwd worden uit verschillende cloud 

services, afgestemd op basis van uw wensen, aangeboden als één 

oplossing. En omdat u zelf bepaalt wat de locatie van de data is 

voldoet u altijd aan wet- en regelgeving, heeft u geen omkijken 

naar de juiste licenties en is uw informatiebeveiliging op orde. 

 

• Flexibel op- en afschalen in capaciteit

• Optimale cloud prestaties

• Kosten besparen door een efficiënte mix van cloud services

• Geïmplementeerd als totaaloplossing

• Altijd de voor u perfecte mix van verschillende type clouds

Gewoon snel, veilig en prettig werken in de cloud

YOU ARE THE ONE...

WHO NEEDS  
AN ENGINE THAT HELPS  
TO WIN THE RACE
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Toenemende complexiteit van netwerken maakt het steeds lastiger om een  

passend netwerk te configureren. Met inzicht in uw netwerkverkeer weet u  

precies wat er gebeurt. En optimale connectiviteit maakt dat u altijd verbonden 

bent. Sigmax ONE Network verzorgt voor u de selectie, implementatie en het  

beheer van uw netwerk. Dit geeft u de vrijheid om te doen waar u goed in  

bent. U heeft met zekerheid een altijd goed werkend netwerk voorzien 

van de laatste technologische innovaties voor een vast bedrag per maand.

 

• Inzichtelijke kosten per maand voor uw gehele netwerk

• Geen grote investeringen vooraf, zelfs de componenten  

 groeien met u mee wanneer de behoefte toeneemt 

• Ons Security Network Operations Center voor premium  

 en proactieve ondersteuning

Altijd veilig en snel verbonden 

YOU ARE THE ONE...

WHO NEEDS TO  
STAY CONNECTED  
THROUGHOUT THE RACE

Sigmax  
ONE Network
Altijd een passend en inzichtelijk netwerk  
binnen uw bedrijf, ongeacht groei.
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Sigmax  
ONE Secure
Neutraliseer bedreigingen voordat deze 
uw bedrijfsnetwerk bereiken.

YOU ARE THE ONE...

WHO NEEDS TO BE 
AND FEEL SAFE TO 
STAY FOCUSED

Uw mensen werken steeds vaker buiten de beschermde digitale muren 

van uw bedrijf. Met de groei van het aantal security-incidenten, wordt 

voorkomen en tegenhouden van cyberaanvallen steeds belangrijker. 

Met Sigmax ONE Secure worden cyberaanvallen en malware in een  

vroeg stadium opgespoord en uitgeschakeld. Big data analyses maken 

ONE Secure zelflerend en daarmee toekomstbestendig. Zo wordt uw  

beveiliging steeds slimmer zodat u daarmee continuïteit kunt waarborgen. 

• Advies en proactieve monitoring ten aanzien van  

 cyberaanvallen vanuit de Sigmax servicedesk

• Ideaal samengestelde mix van de beste beveiligingsschakels  

 in één ketenoplossing

• Lukt het een virus toch het bedrijfsnetwerk binnen te komen,  

 dan kunnen geïnfecteerde bestanden alsnog met terug- 

 werkende kracht verwijderd worden

 

Focus op uw business - zonder zorgen over securityvraagstukken
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Voor snel en effectief overleg met collega’s en klanten, is telefonie nog 

steeds een belangrijk zakelijk communicatiemiddel. Maar naast telefonie 

zijn ook chatfuncties en videobellen sterk veranderend. Met Sigmax ONE 

Communications heeft u één communicatieoplossing voor vast en  

mobiel bellen, chatten en videobellen.

• Verschillende gebruikersprofielen voor een best passende  

 communicatie-oplossing en kostenbesparing

• Snel en efficiënt samenwerken en informatie verwerken

• Eenvoudig op- en afschalen

• Verhogen van de mobiliteit van uw organisatie 

Één totaal oplossing voor al uw communicatie - veilig in de cloud

YOU ARE THE ONE...

WHO WANTS TO  
MAXIMIZE TEAM EFFORTS

Sigmax  
ONE Communications
Eenvoudig uw zakelijke bereikbaarheid vergroten.
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Sigmax  
ONE Workspace
De moderne en digitale werkplek die past bij de  
verschillende gebruikersprofielen van uw professionals.

YOU ARE THE ONE...

WHO WANTS TO EMPOWER 
EACH PROFESSIONAL IN 
HIS TEAM

Als werkgever wilt u zorgen dat uw mensen zowel op kantoor, 

onderweg, thuis, op het vliegveld of vanuit een hotelkamer snel, 

eenvoudig maar ook veilig bij hun bestanden kunnen. Elke profes-

sional binnen uw bedrijf stelt andere eisen aan zijn of haar digitale 

werkplek. Samen met u kijken we welke functionaliteiten de ver-

schillende gebruikersgroepen wensen om hun werk optimaal uit te 

kunnen voeren. Op deze manier worden alle digitale werkplekken  

ingericht naar individuele werkbehoeften en bespaart u kosten.

• Altijd en overal device-onafhankelijk toegang tot  

 uw digitale werkplek

• Best passende digitale werkplek voor iedere gebruiker

• Kostenbesparing door mix van gebruikersprofielen

• Beheer van digitale werkplek van inrichting tot uitfasering

Eenvoudig en efficiënt werken in de digitale omgeving  

passend bij uw behoeften
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Sterke en veilige wachtwoorden zijn een minimale vereiste om datalekken en 

cybercriminaliteit te voorkomen. Tegenwoordig wordt, naast applicaties die 

binnen uw bedrijfsmuren worden gebruikt, steeds vaker gebruik gemaakt van 

online applicaties. Des te belangrijker dat deze veilig zijn opgeborgen achter 

een sterk wachtwoord. Het is voor veel organisaties belangrijk om wel zelf 

controle te houden op welke data wordt gedownload, aangepast, verplaatst 

of bekeken en ook door wie. Met Sigmax ONE Identiy houdt u grip en controle 

op data en applicaties.

• Veilige en sterke authorisatiemethoden op basis van identiteit

• Automatisch wachtwoordbeheer achter de schermen

• Productiviteitverhoging door een enkele inlogactie voor  

 al uw applicaties

• Inzicht in wie uw data bekijkt en gebruikt

• Door gebruik van slimme techniek kostenbesparing  

 op centrale login koppelingen

Volledige controle over uw databronnen - veilig en inzichtelijk

YOU ARE THE ONE...

WHO WANTS SIMPLE 
PROCESSES AND  

EASY ACCESS

Sigmax ONE Identity
Eén keer geautoriseerde toegang om veilig  
met al uw bedrijfsapplicaties te werken.
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