ECsys Linux en Open Source Solutions
ECsys heeft bij haar oprichting in 2003
gekozen voor het bieden van Linux gebaseerde
IT-oplossingen die aansluiten bij de belangen
van haar opdrachtgevers. Deze belangen
worden vaak vergeten bij het aanbieden van
IT-producten en -diensten, maar zijn belangrijk
voor het succesvol realiseren van IT-projecten.
Bij de uitvoering van IT-projecten is kennis en
ervaring
met
Linux
en
Open
Source
oplossingen een noodzaak. ECsys is altijd
betrokken bij de ontwikkeling van haar
producten en de architectuur van de
oplossingen.
Dit
garandeert
altijd
een
diepgaande kennis van deze oplossingen en
het
met
goed
gevolg
realiseren
van
opdrachten.

Mail en Internet Security
Het gebruik van Mail en Internet groeit nog
steeds gestaag door. Helaas ondervinden we
daardoor ook dagelijks de nadelen van Internet
in de vorm van SPAM, virussen, spyware en
ongewenste toegang op serversystemen.
ECsys heeft hiervoor een eigen ontwikkeling
uitgevoerd op basis van open source software
en kan daardoor maximale veiligheid bieden
tegen minimale kosten.

ECsys heeft zich ook gespecialiseerd op een
aantal gebieden:
●
●
●
●
●

Desktop Virtualisatie
XEN Server Virtualisatie
Mail en Internet security
Migraties naar Linux
Groupware

Desktop Virtualisatie
De afgelopen jaren is het gebruik van
terminalservers fors toegenomen. Ook in de
komende tijd zal het gebruik dit concept nog
toenemen. Echter is men wel steeds kritischer
geworden ten opzichte van de kosten die een
dergelijk concept met zich meebrengt. ECsys
heeft
daarom
een
Linux
Server-based
Computing concept gekozen. NoMachine
Desktop virtualisatie biedt en terminalserver
oplossing die Linux desktops biedt waarbij een
sterke integratie in een Windows applicatie
omgeving mogelijk is. Hiermee kan men veel
kosten besparen, werken met virtuele desktops
en toch gebruik maken van noodzakelijke
Windows applicaties.

Migraties naar Linux
Linux komt sterk op als een alternatieve keuze
in plaats van Windows. Veel organisaties
hebben veel belangstelling in het toepassen
van Linux als Operating Systeem op een
serversysteem.
Door gebrek aan kennis en ervaring komt het
vaak niet verder dan het tonen van interesse.
ECsys kan u begeleiden naar het overstappen
naar Linux serversystemen.

Security scans
ECsys kan haar netwerk en security kennis
inzetten om een scan uit te voeren op uw
netwerkomgeving. Dergelijke scans kunnen we
van buitenaf (internet) uitvoeren of van
binnenuit zodat u duidelijkheid krijgt over de
externe en interne veiligheid van uw netwerk
Beheer en support
Voor MKB bedrijven kan het moeilijk zijn om
het beheer van de eigen netwerkinfrastructuur
uit te voeren. In zo'n geval wordt vaak besloten
dit na een vernieuwing uit te besteden. ECsys
kan zowel Linux serversystemen beheren als
wel Windows systemen. Hiervoor hebben wij
drie beheervormen:
●
Basis beheer
●
Plus beheer
●
PrePaid support
Partnerships
ECsys heeft verschillende partnerships met
gerenommeerde
partijen.
ECsys
heeft
partnerships met:

Groupware
Eén van de meest gerbuikte toepassingen is
groupware. De
programmatuur
die
we
gebruiken om onze mail te lezen, afspraken in
op te slaan, contactpersonen registreren en
notities neerzetten.
ECsys heeft gekozen voor twee groupware
oplossingen:
●
Zarafa Outlook sharing
●
Novell Groupwise
Zarafa wordt toegepast wanneer de gebruikers
blijven werken met Microsoft Office en een
Windows desktop. Novell Groupwise wordt
toegepast wanneer men een Linux desktop
gebruikt en men een native mailclient wil
gebruiken.

XEN Server virtualisatie
Een concept dat ook sterk bepalend is voor het
realiseren van besparingen op het IT-budget is
het
werken
met
virtualisatie
van
serversystemen.
Een
sterk
groeiend
leverancier van server virtualisatie software is
XEN. Deze open source software wordt
standaard met meerdere Linux distributies
mee geleverd en wordt door ECsys toegepast
voor het virtualiseren van zowel Linux
serversystemen als wel Windows serversystemen. ECsys paste als eerste in Nederland
XEN toe in productie systemen en bezit een
uitgebreide XEN-kennis.

ECsys diensten
Naast de genoemde expertise gebieden biedt
ECsys ook verschillende diensten op het
gebied van Linux en open source software.
Deze diensten zijn:
●
Consultancy
●
Security scans
●
Beheer en support
Consultancy
U heeft plannen om te migreren naar Linux
omgeving? Een goede oriëntatie is daarbij
belangrijk. ECsys kan u daarbij uitstekend
helpen. ECsys is in staat om technische en
organisatorische facetten van het toepassen
van Linux en Open Source in het juiste
perspectief te plaatsen. Hierdoor kunt u de
juiste beslissingen weloverwogen nemen.
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