Splunk platform
beheer
Jouw Splunk platform
in goede handen bij
de experts van UMBRiO

FACTSHEET

Druk op IT-afdeling groter dan ooit
Digitale transformatie, data security,
infrastructuur beheer, applicatiebeheer,
applicatiemonitoring én het ondersteunen
van de organisatie bij de verdere digitali
sering en optimalisatie van processen,
allemaal taken die bij de afdeling IT zijn
ondergebracht. Dit, in combinatie met
de huidige krapte op de arbeidsmarkt,
maakt dat de druk op de IT-afdeling binnen
organisaties momenteel groter is dan ooit.

Tegelijkertijd wordt er van de IT-afdeling
wel verwacht dat de business continuïteit
geborgd blijft, relevante data beschikbaar

Beheertaken veilig en snel
uitbesteden

Waarom UMBRiO voor het beheer van jouw
Splunk platform?

wordt gemaakt, applicaties feilloos werken

Wanneer je besluit het platform beheer

en systemen up-and-running zijn. Dan is

bij UMBRiO onder te brengen neemt

het fijn om keuzes te hebben, bijvoorbeeld

het ervaren beheerteam direct werk uit

de keuze om platform beheeractiviteiten

handen. Er wordt gestart met een grondige

uit te besteden. Hiermee garandeer je een

analyse van het Splunk platform waarbij de

Volledige 24/7 Splunk platform monitoring, proactieve opvolging met aandacht

performant en up-to-date dataplatform,

platformonderdelen en de systemen in kaart

voor onder andere de borging van beschikbaarheid, continuïteit, performance,

borg je continuïteit en kwaliteit én ontstaat

worden gebracht. Indien nodig wordt het

en life cycle management op een kosten efficiënte wijze.

er ruimte binnen de IT-afdeling voor andere

platform voorzien van de laatste versies van

taken zoals het faciliteren van de organisatie.

de Splunk software, controleren we of het

Dit zorgt voor focus op de core business en

platform voldoet aan de security vereisten en

meer aandacht voor de ondersteuning van

voeren eventueel benodigde wijzigingen uit

primaire processen.

om continuïteit en performance te kunnen

1. Compleet:

2. Persoonlijk:
Persoonlijke service- en dienstverlening in Nederland door het UMBRiO
platform beheerteam dat jouw dataplatform, jouw wensen en voorkeuren
kent. Het team is direct telefonisch en via e-mail bereikbaar én kan voor jou,

garanderen. Zo kan de werkdruk binnen

bij complexe vraagstukken, direct een beroep doen op alle mogelijke Splunk

de IT-afdeling snel en eenvoudig worden

kennis en expertise die binnen UMBRiOaanwezig is.

verlaagd.

3. Splunk expertise:
UMBRiO is Splunk Elite-partner, Splunk MSP-gecertificeerd, Splunk Professional

De zekerheden van
UMBRiO voor Splunk
platform beheer

Service Practice, is door Splunk betrokken bij het testen van Splunk bèta versies
en ISO 27001 gecertificeerd.

1.

24/7 monitoring

2.

Platform continuïteit

3.

Structureel platform
management

4.

Ruimte binnen IT-afdeling voor
andere taken

Wij leveren toegevoegde waarde met onze

Toegang tot datakennis en
platform beheerexpertise

bespelen op de behoefte van de organisatie. Niet

6.

Splunk lifecycle management
voor optimaal versiebeheer

dienstverlening. Hierdoor zijn we meer dan alleen

7.

Uptime garantie

5.

Ons doel: 100% klanttevredenheid
De klant en klanttevredenheid staan centraal.
dienst en bieden hiermee de flexibiliteit om in
als extra, maar als standaard onderdeel van onze
een serviceprovider. Je kunt rekenen op een
stabiel en performant dataplatform met de eisen
en wensen van jouw organisatie als uitgangspunt.
Dat is éen van de redenen waarom organisaties
binnen de publieke als private sector vertrouwen
op UMBRiO voor het beheer van hun Splunk
platform.
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Splunk platform beheer

UMBRiO voor Splunk platform beheer
Met meer dan 40 Splunk consultants is

services en data services, een groot

UMBRiO als geen ander in staat Splunk

bijkomend voordeel. Bij onze specialisten

platformen te beheren en kun je erop

kun je naast het beheer van het platform ook

vertrouwen dat jouw data en platform

terecht voor onder andere implementaties,

veilig en in goede handen is. Naast het

integraties en use case ontwikkeling. Prettig

gespecialiseerde inhouse Splunk beheerteam

om te kunnen vertrouwen op de Splunk

is de toegang tot andere datakennis en data-

en data experts van UMBRiO in een markt

expertise, zoals data consultancy, professional

waarin Splunk expertise schaars is.

Ook jouw Splunk platform in
vertrouwde handen van ervaren
Splunk specialisten?
NEEM DAN DIRECT CONTACT OP!

Over UMBRiO
UMBRiO ondersteunt organisaties bij het beschikbaar maken van relevante, real-time en accurate
informatie uit bedrijfsdata. Dit stelt organisaties in staat om snel te anticiperen en organisatie kritische
besluiten te nemen. Zo opereert de IT-afdeling efficiënter, kan het de security continu optimaliseren en de
business nog beter faciliteren. Tegelijkertijd beschikt zowel IT als de business, op strategisch, tactisch en
operationeel niveau, overal en altijd over specifieke dashboards met sturingsinformatie.
UMBRiO is onderdeel van de Proximus Groep en telt zestig medewerkers, waarvan veertig met een Splunkspecialisatie. Het bedrijf is een Elite Splunk-partner, Splunk MSP-gecertificeerd, Splunk Bètapartner en
marktleider in de Benelux als het gaat om de inzet van data-analyse ten behoeve van observability en
cybersecurity. Kijk voor meer informatie op UMBRiO.com of op LinkedIn.
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