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Cevi managed services

Wij helpen u graag bij het beheer van uw 

omgeving

Cevi managed services

14 maart 2017

Evolutie IT-beheer bij lokale overheden

 In den beginne was er de Chinese vrijwilliger

 Op de barricade voor statuut van systeembeheerder

 Opgeleide IT-beheerders verschijnen op het toneel

 Besturen onderkennen belang en investeren in een IT-dienst

 Na de bankencrisis harde besparingen

in publieke sector

 Continue beschikbaarheid van IT wordt 

verwacht

 Tal van nieuwe behoeften: Voip, 

publieke WiFi …

 Inkanteling van OCMW zorgt voor extra last 

 Vertrek van IT-kennis
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Technologische evolutie

 In den beginne was er de 

minicomputer

 Toen kwam Linux

 Eerste versie Windows NT

 Alles op één server

 Server based computing 

 Virtualisatie: pracht van een oplossing

 Centrale storage doet zijn intrede

 ………

Conclusie: hogere beschikbaarheid. Voor de eindgebruiker wordt 

alles gebruiksvriendelijker maar de complexiteit van het beheer 

neemt toe. 
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Hoe ziet de toekomst er uit?

 Cloud is een feit

 Lokale netwerk blijft – bedraad en draadloos

 Security wordt cruciaal

 Verwachting rond beschikbaarheid zal nog verhogen en niet 

enkel tijdens kantooruren

 Focus van IT-beheer zal meer en meer liggen op strategie, visie, 

op ondersteuning van de eindgebruiker ifv optimaal gebruik van 

de tools …

Oplossingen “managed by Cevi” om u bij te staan

Cevi managed services



11de Cevi Klantendag – 14 maart 2017

Bisdomplein 3 9000 GENT Tel.: 09 264 07 01 E-mail: contactcenter@cevi.be

3

14 maart 2017

Algemene doelstelling

 Kwaliteitsvolle hard- en softwareproducten

 Proactief onderhoud en beheer

Cloud monitoring & management

Updates & upgrades

On-site vervanging hardware

Maximale beschikbaarheid service desk

Rapportering

 Prioritaire toegang tot advies en planning voor aanpassingen

 Contract vaste looptijd en vast maandelijks bedrag

Hardware + diensten

Enkel diensten
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Managed …

 WiFi

 Firewall

 Back-up

 LAN

 End-point protection
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Managed WiFi

 RUCKUS

 Monitoring en beheer

Centraal gehoste virtual smartzone (Datacenter Cevi)

Monitoring console service desk Cevi

View portal klant

Centraal gestuurde updates access points

On-site vervangen access points bij defecten (eigen stock)

AP regelmatig vernieuwd bij doorlopend contract

 Integratie outdoor WiFi met partner Citymesh
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Managed firewall

 Sophos UTM

 Firewall on-site

 Monitoring en beheer

Centraal gehoste Sophos Firewall Manager (Datacenter Cevi)

View portal klant

Updates

On-site vervangen defecte hardware

 Redundant uitgebouwde firewall

Hardware

 ISP redundant

Redundantie over verschillende locaties 
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Managed back-up

 Veeam backup & replication

 Copy naar cloud repository

Veeam cloud connect

Copy naar repository in beheer van Cevi

Encryptie van data en trafiek – sleutel beheerd door de klant

 Monitoring en beheer

Centraal gehoste Veeam Backup Portal

View portal klant

Restore portal klant

 Hardware & diensten of enkel diensten
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Managed netwerk

 Multivendor (HP, Huawei)

 Nieuw materiaal en stuk bestaande installatie

 On-site vervanging uit eigen stock

 Monitoring

Centraal gehoste software

Hardware

Uptime en bandbreedte primaire links

Explore L3

View portal klant
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End-point protection

 Huidig aanbod

McAfee 

* Centraal beheerde antivirus & antimalware

Sophos

* Centraal beheerde antivirus & antimalware

* Centraal beheerde mobile device management

* Geavanceerde ransomware protectie (cryptolockers)

* Integratie Sophos XG firewall

 Toekomst

Uitbouw Sophos Central producten

Patch management en asset management
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