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In een concurrerende markt verandert de vraag van de klant en daarmee de ondersteunende ICT-toe-
passingen voortdurend. In plaats van traditionele, technische oplossingen willen klanten flexibele 
kant-en-klare ICT-oplossingen die meebewegen met hun business. Als gevolg hiervan is er een sterke 
opkomst van nieuwe vormen van ICT-gebruik: hosting, licenties op basis van maandelijkse kosten, 
ondersteuning op afstand, betalen op basis van werkelijk gebruik, enzovoorts. Bij veel van deze nieuwe 
vormen wordt gebruik gemaakt van de cloud.

Prodware heeft jarenlange ervaring met het integreren van software en infrastructuren en heeft zich 
al vroeg ontwikkeld tot een cloud expert. Erkend door het MKB en grote organisaties.

Prodware, onderscheidend in de cloud
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Prodware-voorzieningen in Europa

IBM-, Dell-, EMC-, NetApp-, 
Brocade-, Juniper-technologie

Glasvezelkabelnetwerk tussen 
de datacenters voor beveiliging, 
externe back-up, disaster reco-
very bij calamiteiten en hoge 
beschikbaarheid

Technische voorzieningen

4 x Tier 3+ datacenters  
in Frankrijk en Nederland.

24/7-dienstverlening

Technische en functionele 
ondersteuning voor volledig 
uitbestede oplossingen

ISO-gecertificeerd

Kennis van de Cloud

300 gespecialiseerde werknemers

Zij kozen voor Cloud adjust 
PORTALP ontwikkelt en fabriceert al meer dan 50 jaar 
automatische deuren. Als specialist van automatische 
deuren, verkoopt PORTALP haar producten ruim 15 jaar buiten 
Frankrijk via dochterondernemingen en een groot partner 
netwerk.

Quaron is een toonaangevende distribiteur van hoogwaardige 
chemicaliën in Frankrijk. Quaron produceert, formuleert en 
distribueert chemische producten. Uitblinken in kwaliteit, 
service, veiligheid en zorg voor het milieu beschouwd Quaron 
als belangrijkste doelstelling. 

Wall Street Institute is de grootste op het gebied van Engels 
onderwijs met meer dan 60 centra en 25 000 studenten 
jaarlijks opgeleid in Frankrijk.

Savant is een organisatie gespecialiseerd in medische hulp. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.
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Onze cloud-strategie 
  

Door de veranderende vraag van klanten en de 
ontwikkelingen in de cloud veranderen de rollen 
van de traditionele partijen in de ICT-markt:
 › Software integrators proberen hun plaats te 
vinden in de nieuwe vraag naar kant-en-klare 
oplossingen.
 › System integrators die alleen gefocust waren op 
ICT-infrastructuur proberen zichzelf opnieuw te 
onderscheiden met technologische oplossingen 
in de cloud.
 › Software fabrikanten zien een technologische 
verschuiving die hun bestaande 
distributiekanalen verstoort en proberen hierop 
te anticiperen. Soms door middel van nieuwe 
distributiekanalen, zoals een direct kanaal via 
eigen cloud oplossingen.

Met Prodware’s totale portfolio kunnen wij aan uw verwachtingen voldoen. Zowel in de cloud als op 
locatie.

 › Software as a Service (SaaS) cloud-oplossingen, om snel aan uw zakelijke behoeften tegemoet te 
komen.
 › Infrastructure as a Service (IaaS) cloud-oplossingen, op maat gemaakt en specifiek afgestemd op uw 
technische behoeften en serviceniveau.
 › Oplossingen voor outsourcing, aangepast aan uw behoeften.
 › Deskundigheid op het gebied van integratie van ERP en infrastructuur.
 › Deskundigheid op het gebied van (gegevens)beveiliging.
 › Specifieke vakkennis van uw bedrijfstak.
 › Lokale aanwezigheid, dicht bij onze klanten.
 › Telecommunicatie verbindingen voor wereldwijde end-to-end dienstverlening.
 › Europese dekking en een wereldwijd partnernetwerk, onderscheidend voor nationale en internationale 
projecten.

De Prodware Groep is een van de weinige 
spelers in de markt die nu al kan voldoen 
aan de totale behoefte van klanten en alle 
deskundigheid in huis heeft.

De Prodware cloud-strategie heeft als doel 
klanten flexibele totaaloplossingen te bieden die 
werkelijk waarde toevoegen aan hun business. 
Al dan niet uit de cloud of gebruikmakend van 
cloud-technologie.

Hiervoor heeft Prodware ‘Cloud adjust’ 
ontwikkeld, een nieuwe reeks diensten op basis 
van drie kennisgebieden:

 Business Application Provider & Hoster
 Private Cloud Builder
 Hybrid Solution Integrator
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Business Application Provider  
& Hoster

 Prodware biedt kant-en-klare cloud-oplossingen voor kleine en 
middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar veelzijdige standaard-
functionaliteit van een branche-oplossing. Deze geven gemak-
kelijke toegang tot standaard Microsoft-softwarepakketten en 
branchespecifieke add-ons. Dit tegen een lage prijs per maand, 
per gebruiker. Deze cloud-oplossing wordt vanuit de Prodware 
datacenters geleverd onder de naam EASYCLOUD.

 Prodware levert op maat gemaakte cloud-oplossingen aan 
kleine, middelgrote en grote bedrijven op basis van specifieke 
technologische en functionele eisen, hoogwaardige service en 
gepersonaliseerde diensten. Met behulp van onze Europese 
datacenters kunnen wij alle gewenste technische en functionele 
diensten integreren voor nationale en internationale projecten.
Deze cloud-oplossing wordt vanuit de Prodware datacenters gele-
verd onder de naam CUSTOMCLOUD.

 Voor organisaties die op zoek zijn naar cloud-oplossingen waar-
voor Prodware geen invulling heeft vanuit haar eigen datacenters, 
werkt Prodware samen met toonaangevende cloud-leveranciers. 
Samen met deze partners zijn wij in staat u te voorzien in ad-
vies, integratie en onderhoud van de best passende cloud-op-
lossing voor uw organisatie. Deze cloud-oplossing wordt vanuit 
datacenters van Prodware partners geleverd onder de naam 
 PARTNERCLOUD.

Om grote investeringen in hardware en software te vermijden, verwachten onze klan-
ten dat wij betrouwbare en flexibele ICT-diensten in de cloud aanbieden, die kunnen 
worden aangepast aan hun business behoeften en veranderende organisatie:

Pay per use

Business Apps
Hoster
300 klanten
300 specialisten 
4 datacenters
ISO-9001
ISO-27001
Support tot 24/7

Speed & Agility

Security Global player

Elasticity & scalability
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Private Cloud Builder

Prodware kan optreden als bouwer van 
een privé-cloud voor organisaties die 
willen profiteren van de rationalisatie en 
flexibiliteit van cloud-technologie, maar 
hun strategische ICT-middelen niet wil-
len onderbrengen bij externe partners. 

Met behulp van deskundige ICT-profes-
sionals, een bewezen integratiemethode 
en flexibele uitbestedingscontracten 
implementeren wij een IT-oplossing op 
uw locatie. Wij ondersteunen onze klan-

ten bij het beheren van hun oplossingen 
door optimaal gebruik te maken van 
cloud-technologieën en onze uitgebrei-
de kennis. Hierdoor profiteren onze klan-
ten van alle cloud-technologie voordelen 
zonder afhankelijk te zijn van een derde 
partij. 

Deze oplossingen worden bij de klant 
op locatie geleverd onder de naam ON 
PREMISE

Global player

OutsourcingMethodology

Dell Sonicwall
VMware NetApp
Trend Citrix
Barracuda IBM
Cisco HP Microsoft
Symantec

Private Cloud
Integrator
3000 klanten
300 specialisten
Lokale vestigingen
Support tot 24/7

LANCEMENT

ETUDES INTÉGRATION

DÉPLOIEMENT

MISE EN
PRODUCTION

TECHNICAL

 

GOVERNANCE

PROJECT GOVERNANCE
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Hybrid Solution Integrator

 
De efficiëntie van een informatiesysteem is in 
steeds grotere mate afhankelijk van een optimale 
samenwerking tussen functionele en technische 
ICT-onderdelen. Deze onderdelen kunnen lokaal 
geïmplementeerd zijn en/of afkomstig zijn van 
een externe cloud, zogenaamde gespreide infor-
matiesystemen. Door onze kennis van integratie 
van software en hardware is Prodware de ideale 
partner voor organisaties die behoefte hebben 
aan advies en coaching bij de nieuwe uitdagingen 
die daarmee gepaard gaan.

Beveiliging:
Strategische gegevens moeten veilig gebruikt 
kunnen worden door gebruikers, ongeacht de 
locatie van deze gegevens.

Authenticatie:
Gebruikers moeten zichzelf gemakkelijk maar 
veilig kunnen authentificeren om de zakelijke 
functionaliteit te gebruiken, ongeacht de hybride 
oplossing die wordt gebruikt (in de cloud of op 
locatie).

Performance:
ICT-personeel dient op meerdere vlakken des-
kundig te zijn om performance te managen over 
gespreide informatiesystemen heen. 

Integratie:
Wanneer er functionaliteit lokaal en in de cloud 
staat, is voor een end-to-end werking de integra-
tie tussen deze functionaliteiten essentieel.

Onze lokale Prodware-specialisten staan garant 
voor het succes van uw migratieprojecten in 
hybride omgevingen op grond van onze bewezen 
integratiemethode.

Performance Security

IntegrationMethodology

Hybrid Solution
Integrator
3000 klanten
300 specialisten

Support tot 24x7

LANCEMENT

ETUDES INTÉGRATION

DÉPLOIEMENT

MISE EN
PRODUCTION

TECHNICAL

 

GOVERNANCE

PROJECT GOVERNANCE

Advies & Coaching
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Prodware cloud deployment model
Voor elke situatie levert Prodware een passende cloud-oplossing. Om aan 
veranderende business behoeften te voldoen zijn wij als integrator in staat 
flexibele, hybride cloud-oplossingen te leveren. Hiervoor hanteert Prodware haar 
cloud deployment model. 

Onze bewezen integratiemethode garandeert het succes van uw migratieprojecten: binnen tijd en 
budget, met minimale verstoring van de business en assistentie bij de start-up.

Regelmatige cloud-bijeenkomsten met onze klanten geven inzicht in hun belangrijkste Key 
Performance Indicatoren (KPI’s). Deze stellen Prodware in staat u optimaal te ondersteunen bij cloud-
vraagstukken, met respect voor uw cultuur en ICT-strategie.

Standaard

Traditioneel

Op maat

D
atacenter

Hybrid
 Solutio

n Integrator

Prodware & Partner 
Cloud add-ons

PartnerCloud

Standaard ERP oplossing
in Prodware datacenter

EasyCloud

Flexibel & op maat
Cloud oplossing

CustomCloud

Infrastructuur en diensten 
op uw locatie

On Premise
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Onze EASYCLOUD-oplossing voorziet in de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven die 
gestandaardiseerde oplossingen willen die snel gebruikt kunnen worden en zijn afgestemd op hun 
sector.

Onze CUSTOMCLOUD-oplossing  komt tegemoet aan de specifieke behoeften van het MKB en grotere 
bedrijven: cloud-oplossingen 'op maat', van technisch ontwerp tot functionele diensten en volledige 
uitbesteding.

Partners die door Prodware opgenomen zijn in de PARTNERCLOUD vullen onze dienstverlening in de 
cloud aan om u het gewenste hybride informatiesysteem te leveren.

Tot slot maken wij ons aanbod van dienstverlening compleet met onze ON PREMISE-oplossing, 
waarvoor wij traditionele infrastructuur en diensten op locatie leveren.

Oplossing On Premise Managed IaaS
Maatwerk: specifiek ontwerp & SLA

SaaS like
Standaard ontwerp & SLA

On Premise + SaaS

Financiering Investering klant Maandelijks Pay-per-Use
Per resource of specifieke

facturerings eenheid

Maandelijks Pay-per-Use
Per named user of specifieke

facturerings eenheid

Maandelijks Pay-per-Use
Per user of device

Hosting locatie Klant Prodware’s datacenter Prodware’s datacenter Partner’s datacenter

Investeringen
hardware, garanties,

software & onderhoud
Klant Prodware Prodware Partner

Virtueel platform Dedicated Dedicated Dedicated / Mutualized Mutualized

Bedrijfsapplicaties (BA)
geleverd door Klant Klant of Prodware Prodware Partner

BA Support Prodware Optie Prodware Prodware

BA correctief onderhoud Prodware Optie Prodware N/A

Technisch support & change Klant Optie Prodware Partner

Data Replication
in backup datacenter

N/A Inbegrepen Inbegrepen N/A

Disaster Recovery Plan
in backup datacenter

N/A Inbegrepen Nee N/A

Customer
Hosting

Prodware’s solutions

Beschrijving van Prodware’s 
cloud-oplossingen
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Ons cloud-portfolio voorziet in alle 
behoeften van het nieuwe, hybride 
informatiesysteem
Hybrid Solution Integrator

Private Cloud Builder

Business Cloud Applications

Cloud Collaborative solutions

Cloud Efficiency solutions

Cloud Security solutions

eCom

ASPamFilter
Antivirus

Webbackup

e-Learning
online online

online

online

online

Cloud Service
solutions

Cloud
Methodology
Services

SQL SCAN
Services

ERP & SQL optimisation

BYOD EAI Network BA & Opt.

Fax

eCommerce

SaaS AntiSpam

Training

DMS

Strong Authentification

ERP optimisation

CRM by Microsoft

Saas Backup & Antivirus

SSO

suite by prodware

Infrastructure
Service solutions

Constructors

Systems, databases, virtualization

Network & Security solutions

VOIP solutions
Outsourcing

Cloud
methodology

Services

Services

SQL SCAN

Services

ERP &  SQL optimisation

De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een 
van de grootste spelers op het gebied van 
ICT-diensten. Daarbij combineert Prodware 
hoog ontwikkelde technische expertise met 
diepgaande branchekennis. Dit komt ook tot 
uiting in de samenstelling van onze teams. 
Hier zijn zowel ervaren professionals uit de IT 
te vinden, als experts die hun ervaring hebben 
opgedaan als manager in het bedrijfsleven 
of bij de (semi)overheid. Als team staan 
zij altijd klaar om klanten te ondersteunen 

• Eén aanspreekpunt
• De technische expertise van Prodware overal beschikbaar en altijd in de buurt
• Gegarandeerd hoog kwaliteitsniveau
• Lokaal geworteld en afgestemd op lokale vereisten (fi scaal, procedureel, enz.)
• Lokaal softwareonderhoud van het hoogste niveau (minder kosten en in de buurt)
• Standaardisering van procedures en oplossingen
• Kostenbeheersing door raamcontracten met Prodware

DE INTERNATIONAAL GEVESTIGDE PRODWARE GROEP GARANDEERT 
OVERAL HETZELFDE HOGE KWALITEITSNIVEAU. ONZE BUITENLANDSE 
ZUSTERONDERNEMINGEN EN ONS NETWERK VAN ALLIANTIES EN 
PARTNERS STELLEN ONS IN STAAT OM ONZE OPLOSSINGEN IN MEER 
DAN 75 LANDEN AAN TE BIEDEN.

€181,8 M
OMZET 2015

1 275
MEDEWERKERS

+19 000
KLANTEN

14
LANDEN

Prodware in cijfers 

bij de ontwikkeling van hun organisatie 
door middel van informatietechnologie.
Om het tempo van de technologische 
veranderingen op te vangen, staan de Prodware 
teams altijd klaar met een uitgebreid portfolio 
van producten en diensten om aan uw eisen 
te voldoen, ongeacht uw bedrijfsgrootte of 
behoeften. En omdat de markt nog nooit zoveel 
flexibiliteit heeft geëist als nu, beperken wij ons 
niet tot standaardoplossingen, maar kunnen we 
deze ook speciaal voor uw organisatie aanpassen.

N°1
MICROSOFT DYNAMICS ERP
(EMEA)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS CRM
(EMEA)

42
VESTIGINGEN

BEURSGENOTEERD 
AAN DE ALTERNEXT 
PARIJS (ALPRO)
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De wereld van Prodware

Prodware vestigingen

Prodware vertegenwoordiging via allianties en partners

Prodware Nederland
Van Voordenpark 1A, 5301 KP Zaltbommel 
info@prodware.nl

www.prodware.nl Informatie: +31 (0) 418 683 500


