Case Study: RTL
KLANTVRAAG

RTL Nederland is voor haar primaire bedrijfsvoering sterk
afhankelijk van een heterogene ICT omgeving,
bestaande uit HP-UX en Linux machines. Aan deze
omgeving worden dus hoge eisen gesteld t.a.v.
beschikbaarheid en bereikbaarheid. Zij wilden deze
aspecten inzichtelijk krijgen, om duidelijker sturing te
kunnen geven aan toekomstig beleid. Bovendien
moesten de risico's van uitval worden verkleind en
tegelijkertijd de kosten voor beheer laag worden
gehouden.
OPLOSSING

Door de samenhang tussen de functionele eisen van de
organisatie en de componenten binnen de IT omgeving
in kaart te brengen kon AT Computing bepalen welke
parameters belangrijk waren om te bewaken. Bovendien
namen wij de beheerorganisatie onder de loep, om te
kijken waar kennis en/of ervaring aangevuld moest
worden.

AT

COMPUTING

bestaat al 25 jaar als professioneel
trainingsinstituut en consultancybedrijf.
Onze ervaren professionals hebben zich
een pragmatische "best-of-both-worlds"
aanpak eigen gemaakt die het mogelijk
maakt om open source naadloos te
integreren
met
closed
source
oplossingen. AT Computing opereert
onafhankelijk van hard- en softwareleveranciers. Daarmee zijn we de meest
objectieve adviseurs bij het nemen van
strategische beslissingen voor uw
IT-infrastructuur.
Recente klanten zijn onder meer:
Gemeente Nijmegen,
KNMI,
iVent,
Force Vision, KPN, ING Real Estate,
ABN AMRO, Thales, Achmea, TNO,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Corus, ASML, Belastingdienst, DHL,
KLPD, KNMI, GOVCERT.NL, Ericsson,
De Nederlandsche Bank,
Kadaster,
Rijkswaterstaat,
Stichting ICTU,
Luchtverkeersleiding Nederland

Als oplossing werd gekozen voor:
●

het verbeteren van de faciliteiten voor beheer op
afstand van de bewuste machines

●

bewaking en beheer op afstand van 06:00 – 20:00u

●

een op maat gesneden opleidingstraject van
AT Computing

Door pro-actieve bewaking kan RTL Nederland nu
problemen vroegtijdig ontdekken en actie ondernemen.
Daarnaast wordt de capaciteitsvraag grafisch inzichtelijk,
waardoor helder wordt welke investeringen moeten
worden gedaan om nu en in de toekomst te voldoen aan
de eisen van de bedrijfsvoering. Bij calamiteiten en grote
migraties kan AT Computing bovendien op flexibele
wijze invulling geven aan extra capaciteitsvraag.

GEKOZEN TECHNIEKEN
●

geautomatiseerde bewaking
(Nagios & OTRS)

●

beheer op afstand (HP ILO)

●

de training Systeembeheer- en
concepten van AT Computing

