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1. INLEIDING
Organisaties moeten innoveren op
het gebied van IT om voor te blijven
op de concurrentie. De waarde
van data zal blijvend toenemen en
daarmee ook de noodzaak om data
effectief te kunnen uitwisselen.
Het applicatielandschap in
organisaties neemt bovendien
steeds grotere vormen aan. Vrijwel
iedere applicatie is te koppelen,
maar daardoor neemt ook de
complexiteit toe.
Dit geldt des te meer wanneer het applicatielandschap en bronnen waarmee het kan
koppelen groeit. Naast applicatiedata komt
data ook uit bronnen zoals cloud, on-premise,
IoT, social en analytics. Het aan elkaar koppelen van de diverse interfaces wordt al snel
complex en tijdrovend. Connect Plus biedt
hierin een antwoord.
Met het Integration Platform as a Service-platform Connect Plus versnelt u de integratie en
het beheer van het aantal koppelingen binnen

uw applicatie- en datalandschap. Connect Plus
dient als een centrale hub die gegevensuitwisseling vereenvoudigt, schaalbaar maakt en
standaardiseert. Het platform groeit meet met
eisen zoals flexibiliteit, veiligheid en stabiliteit.

De voordelen van Connect Plus
Schaalbaar
De oplossing is gemakkelijk op- en af te
schalen, kent een lage initiële investering en
een pay-per-usage investeringsmodel. Nieuwe interfaces zijn gemakkelijk toe te voegen,
en oudere interfaces met hetzelfde gemak te
verwijderen.
Stabiel
Connect Plus draait op Microsoft Azure, een cloudplatform met hoge beschikbaarheid. Azure
wordt bovendien actief doorontwikkeld en is
‘out-of-the-box’ geschikt om te koppelen met
Microsoft-applicaties zoals Dynamics 365.
Ontzorgend
Met Connect Plus heeft u zelf geen eigen expertise nodig over het bouwen van interfaces.
De bouw en het beheer is de verantwoording
van Broad Horizon. We houden bovendien
de gezondheid van de interfaces actief in de
gaten.

Wanneer Connect Plus?

Azure Microservices

Connect Plus is met name geschikt voor organisaties die:

Connect Plus maakt gebruik van Azure Integration Services. Azure levert in de basis de
techniek die het mogelijk maakt om te integreren met het applicatielandschap. Denk aan
tools zoals Logic & Function Apps, Service
Bus en API Management. Connect Plus gaat
echter verder. Zo hebben we een eigen monitoring-suite ontwikkeld waarin we de gezondheid van de interfaces in de gaten houden.
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Hoge eisen stellen aan stabiliteit, snelheid
en beveiliging van gegevensuitwisseling
Behoefte hebben om meer te doen met
data
Gefaseerd willen migreren naar de cloud
Ontzorgd willen worden
Ondersteund willen worden bij analyse en
realisatie
Controle en overzicht willen over hun applicatielandschap

Connect Plus onderdelen
Connect Plus bestaat uit het Connect platform,
Connect Plus Managed services en het Connect Plus Team.
Connect platform: orchstratietooling waarmee
versneld interfaces kunnen worden gerealiseerd op Microsoft Azure, inclusief een monitoringtool die de gezondheid van al uw interfaces in de gaten houdt en alerts stuurt wanneer
er afwijkingen plaatsvinden.
Connect managed services: de support- en
monitoringdienstverlening die ervoor zorgen
dat de interfaces blijven werken of gemaakt
worden als dat niet het geval is.
Connect team: de specialisten die de interfaces koppelen aan het Connect platform.

Connect Plus houdt deze tool nauwlettend in
de gaten en heeft signalementen ingesteld
voor de mogelijke afwijkingen. Daarnaast hebben we orchestratiesoftware voor datastromen
ontwikkeld, zijn er veel standaard connectors
beschikaar om te verbinden met Dynamics
365, Fileshares, API’s, FTP, Blobstorage en
databases. Hierdoor wordt het eenvoudiger
om uw interfaces te realiseren. per project
en binnen het project team (inclusief de klant)
aanwezige competenties.
In geval Connect Plus de specificaties niet zelf
schrijft, dienen de documenten wel door de
Connect Plus Integration Architect(s) gereviewed en geaccepteerd te worden, voordat tot
daadwerkelijke ontwikkeling over kan worden
gegaan.

Broad Horizon - Being Ahead
Als organisatie wil je vooroplopen, vernieuwen en
continu kunnen verbeteren. Doordat de wereld om
ons heen constant verandert, moet jouw organisatie wendbaarder zijn dan ooit. Broad Horizon helpt
hierbij door op basis van slimme data-inzichten, uitgebreide industriekennis en een volledig dienstenportfolio, bestaande en toekomstige vraagstukken
van organisaties op te lossen. Wij zorgen ervoor dat
onze klanten altijd een stap vooroplopen.
https://www.broadhorizon.nl
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