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Connect the dots
Waar vind je mensen met een baanbrekende visie? De IT-specialisten die de structuren zien
voordat ze zijn uitgetekend? De visionairs die complexe hybride datacenter inrichtingen
overzien en ze succesvol helpen te ontwikkelen?

Dit is Axians Gaia. Met innovatieve architecturen helpen

Geen kakafonie van onbegrijpelijke applicatie-resources,

wij organisaties om complexe datacenter & cloud-vraag-

maar de overstap naar een geïntegreerd en uitgebalan-

stukken te veranderen in de perfecte harmonie tussen

ceerd ecosysteem dat zich voortdurend ontwikkel. Met

mensen en technologie. Als een dirigent. Met overzicht,

Axians Gaia kan jouw organisatie op overzichtelijke wijze

slimme toepassingen en gebruiksvriendelijke oplossingen

bouwen, groeien en bloeien. Met behulp van Artificial

helpen we de applicatie- en databronnen van jouw organi-

Intelligence en slimme managementtechnologie brengen

satie veilig en comfortabel te vernieuwen.

wij de toekomst naar het heden. En is jouw organisatie
klaar voor het geluid van morgen.
Axians Gaia. Connect the dots.
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De IT-infrastructuur
verandert
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Elke grote organisatie komt vroeg of laat voor
complexe vraagstukken te staan als het gaat om digitale- en infrastructurele transformatie.
Onze samenleving stelt namelijk steeds hogere eisen aan ‘hun’ data en applicaties.

“Met Gaia ben
je verzekerd
van een slimme
en veilige
verbinding
tussen de
gebruiker en
zijn applicaties.”

Dus hoe ga je om met gebruikers die niet meer op

ZO DOEN WE HET

één locatie zitten? Hoe wordt de veiligheid van data

Met Axians Gaia vinden we het wiel niet opnieuw uit.

gewaarborgd en hoe bied je iedereen op het juiste

Sterker nog, we kijken naar de standaardoplossingen

moment de juiste middelen? Met Gaia ben je verzekerd

in de markt. Wat kunnen we daarvan leren? Door deze

van een slimme en veilige verbinding tussen de gebruiker

oplossingen goed te analyseren, eerdere cases te her-

en zijn applicaties. Oplossingen en manieren waarmee we

kennen en te kijken naar voorspellingen stellen wij een

extra intelligentie toevoegen aan het fundament van jouw

raamwerk op dat naadloos aansluit bij zowel de applicatie

applicaties. Daarmee wordt het componeren van jouw

als de behoeften van de gebruiker. Dit raamwerk start bij

digitale fundament flexibeler, krachtiger én profiteer je van

de schetsen van onze IT-architecten. Er wordt rationeel

kortere doorlooptijden. Zo zorgen we voor een ijzersterke

onderzocht hoe het raamwerk ontwikkeld kan worden,

geïntegreerde beveiliging, voorkomen we verspilling van

welke consequenties dit heeft en hoe we kunnen blijven

resources en bieden we meer comfort voor de beheerders,

evolueren. Want doorontwikkeling staat centraal bij Axians

ontwikkelaars en hun eindgebruikers.

Gaia. Door te werken met een roadmap voor meerdere
jaren zetten we in op ‘continuous improvement’. En dit
doen we samen met jouw organisatie. We combineren
onze inzichten met de bestaande knowhow en ervaring
van de organisatie, dat beeld versterken we met AI- en
software-gestuurde managementoplossingen die in staat
zijn om continu en op het juiste moment te adviseren. Met
als einddoel het stokje op tijd over te dragen, met de juiste
training on the job. Zo weten we zeker dat iedereen de
nieuwe Gaia-functionaliteiten ook werkelijk goed benut.
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HET BREIN VAN GAIA

DE VERBINDING MET DE DIRIGENT

Een cruciale rol binnen Axians Gaia is weggelegd voor

De dirigent van een orkest bewaakt de harmonie en

onze IT-architecten. Zij helpen de visie als een dirigent te

dynamiek. Onder zijn regie verandert de meest complexe

vertalen naar een overzichtelijke eisen en wensen lijst. Zij

partituur in de mooiste melodie. Binnen de kaders van

zijn het die jouw organisatie gedetailleerd doorgronden.

de symfonie brengt hij met zijn orkest een nieuw geluid.

Zij zijn het die de echte vraagstukken boven water krijgen.

Het is de perfecte metafoor voor onze Gaia-oplossingen

En zij zijn het die de extra stappen zetten om de juiste

én onze architecten. Beiden helpen ze jouw ontwikkeling

innovatieve oplossing te vinden. Met maar één doel:

te orkestreren en bieden ze overzicht en controle. Ze

een modulaire totaaloplossing waar iedereen binnen

optimaliseren de compositie van je hybride infrastructuur

de organisatie op kan bouwen. Met Axians Gaia wordt

én de heartbeat van jouw digitale fundament. En dat is

inzichtelijk wat de huidige infrastructuur wel én niet

wat we bedoelen met “Connect the dots”, een ideaal

aankan om vervolgens de juiste blauwdrukken aan te

samenspel tussen mensen en techniek.

bieden die de organisatie écht vooruithelpen. De beste
compositie voor de juiste symfonie. Met Axians Gaia
leveren we maatwerk. Een unieke samenstelling van
oplossingen die jouw IT-infrastructuur naar een hoger
niveau tilt.

Infra as a code
Fabric / integratie

Software defined

Keteninzicht
Grip & controle

Hybrid cloud

‘as a Service’
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Kosten optimalisatie
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Ons aanbod
Met Axians Gaia bieden we de juiste oplossingen voor

veilige, gecontroleerde en geautomatiseerde datastroom

de doorontwikkeling van jouw IT-infrastructuur. Van

tussen de gebruiker en zijn applicaties. Een digitaal

netwerk tot datacenter. En van cloud tot security. Wat

geïntegreerd en uitgebalanceerd ecosysteem dat jouw

jouw organisatie op dát moment nodig heeft om zijn

mensen, middelen en doelstellingen vloeiend met

volgende stap te zetten, ontdek je moeiteloos met de

elkaar verbindt. En welke oplossing jij ook kiest, onze

Axians Gaia-oplossingen. Innovatieve en zelflerende

architecturen zorgen ervoor dat jouw bestaande en

IT-management componenten die onze specialisten

nieuw aangeboden functionaliteiten optimaal met elkaar

op het juiste moment vertellen wat nodig is voor een

blijven samenwerken.
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