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> Bullet proof
> Maatoplossingen
> Functionaliteit
> Nieuwste technieken
> Kwaliteit voorop
> Efficiëntie
> Kostenbesparingen
> Zorgeloos werken
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DE INTEGRATIE VAN TECHNOLOGIE EN BUSINESS

ICT PROFESSIONALS

Passende oplossingen voor zakelijke
applicaties
De techniek staat nooit stil en de mogelijkheden van het internet zijn enorm.
Maar niet alle innovatie is ook meteen een verbetering. Daarom worden nieuwe
toepassingen en applicaties door WH2A uitvoerig op hun bruikbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit getest. Alleen bullet proof applicaties worden in het
portfolio van WH2A opgenomen. Onze jonge en getalenteerde ICT-professionals
ontwikkelen ook applicaties naar de wensen van de klant. Zij werken aan de verdere integratie van diensten en toepassingen en leveren daarmee een
belangrijke bijdrage aan ons motto: ‘IT’s that simple!’

Ontwikkelingen op maat
Waar de standaardoplossing of -dienst niet geschikt is, brengt WH2A zonodig
een op maat gesneden oplossing, uiteraard zoveel mogelijk met behoud van de
bestaande investeringen in technologie. Een greep uit de vele oplossingen die
WH2A heeft ontwikkeld:
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Onderwijs - Voor een middelbare school werd een
aangepast telefonie/omroep systeem ontwikkeld;
Beveiliging - Voor de kantoorbeveiliging werd een
iPhone applicatie met real time video gerealiseerd;
Horeca - Voor een restaurantketen werd een oplossing ontwikkeld voor narrowcasting inclusief advertentiemogelijkheden en RSS nieuwsfeed;
Infra - Netwerkinfrastructuur; glasvezel, ADSL, pointto-point Ethernet, VPN, VLAN, WLAN, etcetera.

De voordelen
Alleen betrouwbare en stabiele applicaties;
Altijd de nieuwste technologie;
Benutten bestaande investeringen.
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Informatie, Management en Ervaring

Nieuwe functionaliteit

keld. Wij zijn goed op de hoogte van de nieuwste trends en technieken.

internet zijn groot en voortdurend worden er nieuwe applicaties ontwik-

vertalen naar toepasbare oplossingen. De mogelijkheden van het

Nieuwe functionaliteit;
Inspelen op veranderingen;
Grip op kwaliteit.

De juiste ondersteuning
Bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en
de integratie van bestaande systemen draait het
om kennis en ervaring. WH2A levert advies en de
juiste ondersteuning bij uw IT-projecten; onze ICTprofessionals organiseren, verzorgen en beheren de
uitvoering. Wij leveren oplossingen op maat voor de
meest complexe technische en zakelijke omgevingen.
Oplossingen gebaseerd op veel ervaring en op methoden en technieken die bewezen, betrouwbaar en
succesvol zijn.
De resultaten van deze oplossingen zijn kwantificeerbare waarden, zoals:
Minder fouten;
Kostenbesparingen;
Grotere efficiëntie en productiviteit;
Prettiger en zorgelozer werken.

IT’S THAT SIMPLE!
Systeembeheer - Telefonie/VoIP - Hosting - Solutions

Adviseurs of consultants werken op project
basis om een vooraf afgesproken concreet
resultaat of oplossing te leveren.

> Project Management
Projectmanagement is het beheersen van
projecten. Het is de manier waarop projecten
worden georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd
en afgerond.

> Applicatie ontwikkeling
Het ontwikkelen van een computer- of internettoepassing die is bedoeld om direct te worden
gebruikt. Dit in tegenstelling tot een servertaak
of andere taken die door een besturingssysteem op de achtergrond worden uitgevoerd.
Voorbeelden van een applicatie zijn: narrowcasting, beveiliging op afstand, hosted kassasystemen, etc.

> Narrowcasting
Het leveren van informatie via een interactief
netwerk zoals het Internet of Intranet gericht
op een bepaald publiek, op een geselecteerde locatie en tijdstip via digitale schermen,
op afstand aangestuurd met relevante visuele
content.

> Content Management
Het inzetten van de juiste tools en het verschaffen van de juiste sjablonen of templates.
Bij narrowcasting betreft het ondermeer het
actief beheren en managen van informatie
(content) op de schermen.

> iPhone/iPad integratie
Het koppelen van iPad en iPhone aan agendaen mail systemen en het benutten van deze
apparaten voor de uitlezing van hosted diensten. De veilige integratie is erg belangrijk,
evenals het gebruiksgemak en het efficiënt
kunnen werken in de bestaande ICT-omgeving.
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Wij hebben een team van ervaren ICT-professionals die uw wensen

Uw bedrijf is continue in ontwikkeling en dat geldt ook
voor de markt waarin u zaken doet. De concurrentie
zit bepaald niet stil. De moderne technologie biedt talloze nieuwe mogelijkheden die koppelingen mogelijk
maken tussen applicaties of waardoor huidige applicaties van nieuwe functionaliteit kunnen worden voorzien. Onze ICT-professionals helpen u om meer uit uw
ICT-investeringen te halen. Zo bent u in staat om in te
spelen op de wensen binnen uw bedrijf en de veranderingen in de markt en houdt u voortdurend grip op
de kwaliteit en kosten van uw product of dienst.

> ICT Consulting

®

ICT PROFESSIONALS
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