Persoonlijk, deskundig
en onafhankelijk...

www.xb.nl

De persoonlijkheid van XB...
Efficiënt werken. Maximaal rendement. Met betrouwbare bedrijfsnetwerken, managed hosting, telefonie,
en webapplicaties. XB kent de mogelijkheden.
Wij vertellen ze u graag. Persoonlijk, deskundig

Beheerde oplossingen:
de service is inbegrepen!
Het koppelen van uw vestigingen, een
bedrijfskritische applicatie op een veilige
manier ontsluiten of het hosten van een
belangrijke website. Het zijn voorbeelden
van toepassingen die steeds hogere eisen
stellen aan de beschikbaarheid en de veilig-

en onafhankelijk.

heid van uw ICT-omgeving. Een omgeving
waar u blindelings op moet kunnen vertrouwen. Die u in staat stelt uw bedrijfsdoelen te
XB is al 10 jaar een landelijke opererende

realiseren.

ICT-dienstverlener. Onze state-of-the art

state of the art
netwerken

netwerken strekken zich uit tot België,

Online applicaties

Duitsland en Groot Brittannië. Met meer

Ook voor online applicaties vindt u in XB

dan 100 professionals en vestigingen in

een betrouwbare partner. Onze oplossingen

Almere, Amsterdam en Den Bosch is XB een

realiseren wij zowel met JAVA als .net. Vaak

flexibele en betrokken organisatie. Groot

betreft het transactiegerichte systemen

genoeg om de continuïteit van de dienst-

die koppelingen hebben met andere ap-

verlening te waarborgen. Dat vinden onze

plicaties en databases. Maatwerk dus! Met

klanten belangrijk. En het geeft u de zeker-

daarbij de focus op het verhogen van de

heid dat uw business bij ons voorop staat!

efficiency van uw bedrijfsvoering.

Operator-onafhankelijk

24X7 Monitoring en service

XB werkt operator-onafhankelijk. Dit be-

Wij bieden beheerde diensten die 24x7 wor-

tekent dat wij voor u een bedrijfsnetwerk

den gemonitored. Zo kunt u zich concentre-

kunnen inrichten waarbij gebruik wordt

ren op uw business. Onverhoopt toch een

gemaakt van de aansluitnetten van alle lan-

storing? Dan lossen wij het direct op, zonder

delijke telecomaanbieders. Wij kunnen uw

dat dit voor u tot extra kosten leidt. Ook

bedrijfsnetwerk ook op het locale glasveze-

niet als wij daarvoor bij u op locatie moeten

linitiatief aansluiten.

komen of onderdelen moeten vervangen.
Zo staat u nooit voor onverwachte kosten.

geen onverwachte
kosten

wij hebben geen
callcenter... wij nemen
zelf de telefoon op

Voorbereid op de toekomst

Hoe wij werken

Samen met onze partners bieden wij full-

De wens van de klant staat centraal bij

service diensten. XB bezit een eigen hoog-

XB. Onze oplossingen zijn altijd op maat

waardig MPLS-netwerk met telefoniekop-

en onze aanpak is persoonlijk en profes-

pelingen. Hiermee kunnen wij uw netwerk

sioneel. Van implementatie tot beheer.

veilig gescheiden van het internet opbou-

Oplossingen worden samen met de klant

wen en end-to-end voorzien van Quality of

gerealiseerd. Tijdens een project houden wij

Service. Daarnaast beschikken wij over twee

u voortdurend op de hoogte. Het gedegen

moderne Applicatie Service Centers. Zo bie-

projectmanagement van XB staat borg

den wij voor elke bedrijfskritische situatie

voor resultaat. Uitgekiende Service Level

een passende redundante oplossing .

Agreements zorgen voor rust en overzicht
tijdens het beheer. Uiteraard zijn wij voor

Een goede oplossing begint met een goede

onze klanten altijd persoonlijk bereikbaar.

voorbereiding. Kiest u voor Windows of voor

Een vertrouwd gevoel!

Linux? Moet uw applicatie in JAVA worden
ontwikkeld of wordt het toch .net? Krijgt

Ook interesse?

uw website een dedicated server of volstaat

Bezoek dan www.xb.nl of bel met

shared hosting? Elk project begint met een

036 - 5462400 en ervaar zelf:

goed advies en een helder projectplan. En

• onze persoonlijke dienstverlening,

bij de oplevering hoort zorgvuldig samen-

• onafhankelijk advies,

gestelde documentatie. Zo garanderen wij

• 24x7 monitoring en service en

dat de oplossing ook kan meegroeien met

• geen onverwachte kosten!

de ontwikkeling van uw organisatie. Zelfs
lang nadat deze in gebruik is genomen.

persoonlijk,
deskundig en
onafhankelijk

eXpand your Business met:
• IP-VPN bedrijfsnetwerken
• Internet
• Telewerken
• Glasvezelverbindingen
• DSL
• Online Back-up
• Beveiliging van bedrijfsnetwerken
• MailScan
• Hosting van bedrijfskritische applicaties
• Voice over IP
• Software op maat

XB
Bezoekadres:
Almere
Monitorweg 1
Amsterdam Asterweg 20-K3
Den Bosch Van Tuldenstraat 13

Correspondentieadres:
Postbus 60043
1320 AA  Almere
The Netherlands
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