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Introductie Multrix 



WAT GEBEURT ER OMS ONS HEEN ? 

! Dienstverlening steeds meer digitaal gedreven 

!    Werknemers verwachten flexibiliteit (BYOD, ‘always on’, thuiswerken verplicht) 

! Toename aantal apparaten en technologie 

! Complexiteit en wildgroei aan bedrijfsapplicaties en data (op meerdere plekken) 

! Wendbaarheid organisatie steeds afhankelijker van ICT 

!   Security & compliance van bedrijfsdata essentieel om te blijven bestaan 



VISIE EN MISSIE 

Visie 

! Uiteindelijk wordt elke organisatie een IT bedrijf. Technologie is de drijver om informatie 

altijd en overal toegankelijk te maken. Alleen Digitale Enterprises gaan overleven  

Missie 

!   Multrix stelt organisaties maximaal in staat om zich digitaal te transformeren (om een 

Digital Enterprise te worden).  



WAT DOET MULTRIX 

!   Multrix faciliteert digitale werkplekken waar applicaties, informatie en samenwerking bij 

elkaar worden gebracht die is afgestemd op de rol, plaats en taak van de individuele 

werknemer. De productiviteit van werknemers wordt gemaximaliseerd, de operaties 

worden efficiënter en de wendbaarheid van de organisatie neemt toe.   

 



MULTRIX: BEYOND PRODUCTIVITY 



AnyDevice 

AnyCloud 

AnyApp 

DRIE PIJLERS VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Workloads 
Securely delivering Windows, Web & Mobile Apps op ieder gewenst device 

App-fluent delivery, network security, performance & analytics 

Delivery Network 

Data 
Secure toegang en uitwisseling van data en documenten 

Identity- en Access management, rode lijn door alle producten en 
diensten 





	
Introduc*e	Curatec	door	Wim	Smeenk	
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Kenmerken	CuraTec	

•  100%	Focus	op	zorg	
•  Merkona=ankelijke	systeemintegrator	
•  Veel	kennis	van	zorgproces	en	technologie	in	prakFjk	
•  Engineering,	projectmanagement,	implementaFe	en	nazorg	
•  Service	24	uur,	7	dagen	in	de	week	
•  Koop,	huurkoop	of	hosFng	
•  Ontzorgen!	Totale	projectverantwoordelijkheid	



Onderscheid	CuraTec	

•  Onze	visie	is	dat	techniek	een	middel	is	en	niet	een	doel	en	
passend	moet	zijn	bij	de	organisaFe	

•  Alle	kennis	in	huis	van	de	gebruikte	producten,	niet	
a=ankelijk	van	derden	

•  AlFjd	dezelfde	medewerkers	gekoppeld	aan	klant,	voor,	
Fjdens	en	na	het	project	

•  Hoog	opgeleid	team	(HBO/WO)	



Onderscheid	CuraTec	



Belangrijkste	partners	



Voorbeeldproject	
Respect	Zorggroep	Scheveningen	
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S*ch*ng	Zorgcentra	Rivierenland	
Werken	vanuit	de	cloud	
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Agenda	

•  Over	SFchFng	Zorgcentra	Rivierenland	
•  Overwegingen	om	naar	de	cloud	te	gaan	
•  Tijdspad	tot	nu	toe	
•  Rol	van	de	tablet	in	het	zorgproces	
•  Toekomstplannen	
•  Technisch	ontwerp	infrastructuur	



Overwegingen	

•  Geen	eigen	serverruimte	
•  NEN7510	
•  Goed	gecondiFoneerde	en	beveiligde	omgeving	
•  Bewuste	keuze	voor	telefonie	en	verpleegoproep	op	
locaFe.		
•  Telefonie:	bewust	hardware	op	locaFe	geplaatst	
•  Verpleegoproep:	10-15	jaar	oud	

	



Over	SZR	

•  4	grote	locaFes	en	meerdere	kleine	locaFes	in	de	Betuwe	
•  Ouderenzorg	
•  OrganisaFe	ontstaan	door	fusies	
•  Rol	van	Jasper	Wiersema	
	



Tijdspad	

•  Start	circa	8	jaar	geleden	
•  Private	cloud	omgeving	
•  20%	SAAS	op	dit	moment	
	



Toekomst	

•  Over	1,5	jaar	50%	SAAS	
•  Leveranciers	van	sobware	zorgen	zelf	dat	ze	up	to	date	
blijven:	
•  Wetgeving	
•  veiligheid	

•  Medewerkers	zullen	hierin	mee	moeten	
	



Netwerkontwerp	

	



Netwerkontwerp	

	



Netwerkontwerp	

	



Vragen?	
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Pauze 
TIJD VOOR KOFFIE 





																	

Alarmering	vanuit	de	cloud	door	Rene	Klerkx
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Samenwerking	



		

		

		

		

•  Personenalarmering	
•  Persoonsbeveiliging	

Productpordolio	



		

		

		

		

Personenalarmering	CQ-3	Alarmzender	

IP	

NetBOX	Live	
Home	gateway	

UMO	
Meldkamer	 Professional	

Mantelzorger	



		

		

		

		

GSM	2G/3G/4G	

CQ-5	

UMO	
Meldkamer	 Professional	

Mantelzorger	

Personenalarmering	CQ-5	Alarmzender	
	



		

		

		

		

Persoonsbeveiliging	

GSM	2G/3G/4G	

UMO	
Meldkamer	 Professional	

Sociaal	netwerk	

CQ-1	met	polsband	

CQ-Alert	

CQ-1	



		

		

		

		

Dank	voor	de	aandacht!	
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Renee	Klerkx	
	
Esp	304	
5633	AE	Eindhoven	
	
06-18862050	/	040-2645506	
renee.klerkx@eurocom-group.eu	
	





WIEBE DE BOER 
CURATEC 
 

Lagerhuis discussie 

























Mobile Communication 
Management 

WOUTER VAN DE WESTELAKEN 
PARTNERMANAGER MULTRIX 





ESSENTIE: TOEGANG TOT INFORMATIE & APPLICATIE 



VOORWAARDEN: ALTIJD, OVERAL, CROSS-DEVICE 

Weet ik, welke 
werknemer op welk 
tijdstip inlogt of 
heeft ingelogd? 

Hebben werknemers 
altijd (veilige) toegang 
tot de applicaties en 
informatie? 

Zijn devices van 
werknemers veilig, virusvrij 
en beveiligd bij verlies? 



UW GROOTSTE UITDAGING 

Hoe behoudt u, als ICT aanspreekpunt,  
de regie over gebruikers, locaties, devices, 

data en software? 



STELLINGEN 

7 Gewetensstellingen voor uw organisatie. 



STELLING #1 

Ik weet van iedere werknemer, met welke devices zij inloggen op 

de centrale bedrijfsomgeving en toegang hebben tot 

bedrijfskritische applicaties en informatie. 



STELLING #2 

Van iedereen die inlogt op het centrale bedrijfsnetwerk weet ik 

zeker dat het een werknemer is.  



STELLING #3 

ICT heeft volledige controle over de apparaten van werknemers, 

en weet exact (per device) welke applicaties op de apparaten 

staan.  



STELLING #4 

Bij verlies of diefstal van een device kan de vinder nooit inloggen 

op het device en daardoor bedrijfsinformatie achterhalen.  



STELLING #5 

Bij verlies of diefstal van een apparaat kan ICT vanaf afstand alle 

informatie én applicaties van het apparaat verwijderen.  



STELLING #6 

Medewerkers weten exact hoe zij om moeten gaan met 

applicaties op devices en gebruiken voor hun werk alleen 

applicaties die door het bedrijf zijn voorgeschreven.  



STELLING #7 

Centrale bedrijfsdata kan nooit worden gekopieerd of 

opgeslagen op een lokaal (BYOD/CYOD) apparaat. 



DIGITAL WORKSPACE ORCHESTRATION   

Neem de regie over gebruikers, devices en data 


