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ONE Cloud



Cloud-oplossingen zijn niet meer weg te denken uit 

het moderne ICT-landschap. Met de toenemende 

hoeveelheid data en de hoge eisen aan beschik-

baarheid van data en applicaties, is het zaak dat  

gegevens en toepassingen veilig zijn en altijd 

functioneren. Sigmax biedt met ONE Cloud een 

stabiel ingerichte cloud voor optimale prestaties 

en bewuste omgang met kosten. Zo maakt u uw 

ICT-omgeving flexibel, verkort u de ‘time-to-market’ 

van producten en diensten, vereenvoudigt u het 

ICT-landschap en bespaart u op beheer.

Op basis van uw huidige omgeving en wensen, 

wordt de Sigmax ONE Cloud aangeboden als één 

oplossing waarbij u de locatie van data bepaalt. 

ONE Cloud betekent snel, veilig en prettig  

werken – zonder stress.

Cloud vanaf iedere gewenste locatie

Een ONE Cloud oplossing kan, afhankelijk van uw 

huidige omgeving en wensen, op verschillende 

manieren ingericht worden. Als cloud integrator 

en orchestrator bouwen we voor klanten een 

intelligent cloudplatform, op basis van meerdere 

componenten. Onderdelen van de ONE Cloud 

kunnen bestaan uit on-premises, private cloud en 

public cloud resources, afhankelijk van kostenover-

wegingen, flexibiliteitswensen en hoe dichtbij u uw 

data wilt hebben. Maakt u gebruik van resources in 

de Sigmax private cloud of publieke omgeving, dan 

bent u verzekerd van redundantie.

Private cloud binnen de Sigmax ONE Cloud werkt 

namelijk via een ‘twin datacenter’ concept. Doordat 

de hardware van ONE Cloud binnen dit redundant 

uitgevoerde hostingconcept op meerdere locaties 

actief is in datacenters van private cloud partner 

Equinix, is er een automatische failover bij een storing. 

U kunt gewoon doorwerken, aangezien data en  

applicaties volgens een active-active constructie 

altijd worden gerepliceerd.

Binnen de publieke cloud is redundantie geborgd 

doordat Sigmax koppelt met bewezen public clouds 

waarbij schaalbaarheid en flexibiliteit niet ten koste 

gaan van betrouwbaarheid. 

Flexibel reageren  
vanuit een 
stabiele basis

Cloud computing heeft gezorgd voor een radicale 

verandering in hoe tegen ICT-architectuur aan 

wordt gekeken. Organisaties wereldwijd boeken 

grote successen met cloud, vooral op gebied 

flexibiliteit en kostenbesparingen. Ook merken  

zij toename van wendbaarheid in ICT en zakelijke 

activiteiten. Sigmax ONE Cloud maakt gebruik 

van de laatste ontwikkelingen in cloudtechnologie 

voor de beste prestaties en betrouwbare security. 

Onze cloudspecialisten stellen voor uw organisatie 

de ideale ONE Cloud samen. Maar hoe ziet zo’n 

omgeving eruit?

ONE SOLUTIONS® CLOUD
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Uw data hoog beschikbaar 
en altijd veilig met Sigmax 
ONE Cloud.
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Veilig en betrouwbaar 

Sigmax hecht veel waarde aan veilig en  

betrouw baar werken. Onze datacenters en de data-

centers van partners waarvan we gebruikmaken, 

zijn voorzien van hardware van vooraanstaande 

leveranciers. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik 

van netwerk- en securitytechnologie van Cisco  

en (flash-)storage technologie van IBM en Tintri.  

Daarnaast maakt Sigmax gebruik van een  

state-of-the-art Intrusion Prevention System (IPS) 

van Sourcefire. Hiermee wordt binnenkomend en 

uitgaand datacenterverkeer gescand en worden 

bedreigingen als hacking, malware, XSS (cross-site 

scripting) en SQL-injectie tot een minimum beperkt. 

De datacenters van Sigmax en partners voldoen 

aan de hoogste standaarden. U maakt gebruik 

van faciliteiten die beschikken over de volgende 

certificeringen:

Flexibel, wendbaar en schaalbaar

De hoeveelheid data in de wereld neemt al jaren 

exponentieel toe. Steeds vaker kiezen organisaties 

voor cloud computing om meer data op te kunnen 

slaan en te verwerken. Cloud computing biedt 

daarnaast grote flexibiliteit door gebruikersdata 

snel, eenvoudig en vanaf ieder device data en  

applicaties te laten gebruiken. Het centraal gefaci-

li teerde Sigmax ONE Cloud vermindert beheer. 

Gebruikmaken van deze mogelijkheden, maakt uw 

organisatie wendbaar en klaar voor de toekomst.

Omgevingen van Sigmax klanten in de cloud 

worden continu gemonitord, inclusief actieve 

SMS-bewaking zodat u direct op de hoogte bent 

bij calamiteiten of capaciteitsoverschreidingen. 

Doordat de Sigmax ONE Cloud hybride is opgezet, 

kunt u eenvoudig opschalen vanuit meerdere 

clouds. Beperkingen bestaan niet; groei met cloud 

computing zo groot als u wilt groeien. Mocht het 

nodig zijn, dan maken we uw omgeving ook weer 

kleiner. In elk geval betaalt u altijd alleen voor wat u 

daadwerkelijk gebruikt. 

Werken met de meest veeleisende applicaties

Zonder grote investeringen vooraf te doen, kunt 

u met Sigmax ONE Cloud overal en altijd gebruik-

maken van de meest veeleisende applicaties.  

Uw professionals kunnen op afstand aan de slag 

met software voor bijvoorbeeld beeldbewerking  

en CAD-applicaties dankzij slimme toepassing  

van technologie van Microsoft en Citrix in een  

nieuw ontwerp, zonder concessies te doen op  

responsiviteit van toepassingen.

 ISO 14001:2004

 ISO 27001

 ISO 50001

 ISO 9001:2015

 OHSAS 18001

 PCI DSS

 SOC 1 Type II

 SOC 2 Type II
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De voordelen van Sigmax

Op basis van een assessment adviseren wij u de 

passende cloud computing oplossing, zodat u uw 

organisatie doelen kunt behalen. Hierbij krijgt u het 

vaste maandbedrag direct inzichtelijk. In dit bedrag 

zitten de kosten voor premium beheer en support 

van Sigmax verwerkt, waardoor u zich verzekert van 

optimale beschikbaarheid en prestaties. Eventueel 

zelfs met 24x7 consignatiedienst, waarbij u altijd 

direct contact heeft met een technisch specialist.  

Te allen tijden houdt u via een portal zelf controle 

over gebruikers en licenties. 

Op basis van de veelzijdige technologie die wij in 

ONE Cloud oplossingen gebruiken en de diepgaande 

expertise van onze cloudspecialisten, weten we 

uiteenlopende koppelingen met uw bestaande 

data en applicaties te realiseren. 

Gratis consult

Voor een gratis consult vragen wij u contact op te 

nemen met Sigmax. Na ontvangst van uw aanvraag 

inventariseren wij hoe Sigmax ONE Cloud u kan 

helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen 

en voeren we in overleg een scan op locatie uit.

Tijdens het consult bespreken we uw bedrijfsdoel-

stellingen, krijgt u inzicht in de veranderingen die uw 

organisatie te wachten staat en doen wij aanbevelingen 

over de inrichting van ONE Cloud binnen uw  

organisatie. 

Na aanmelding neemt één van onze sales consultants 

contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bas Haarhuis

Raymond Kettering

Pim Gröniger

Ronald Vehof
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