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Het fundament voor het creëren van waarde voor
klanten en eindgebruikers.
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FOCUS OP EIGEN KRACHT
Als Nederlandse clouddistributeur biedt Uniserver moderne IT-organisaties de vrijheid
en zekerheid om te focussen op hun eigen kracht: waarde creëren voor klanten en
eindgebruikers. De beste infrastructuur in Nederlandse datacenters, 99,98% up-time,
ons partner-only model en de beste oplossingen bieden jou een robuuste basis om
nieuwe diensten op te bouwen. Onze oplossingen, kennis en ervaring, aangevuld
met jouw expertise, stellen jou in staat je digitale dienstverlening naar een hoger
plan te tillen.
Uniserver heeft ruim 20 jaar IT-expertise tot haar beschikking. Van infrastructure-,
workspace- en multiclouddiensten tot ondersteuning van sales en marketing.
Wij werken met een indirect businessmodel en doen er alles aan om jou te
ondersteunen en de eindklant gelukkig te maken. Als je partner wordt van
Uniserver staat er een multidisciplinair klantsuccesteam voor je klaar, dat geen
enkele uitdaging uit de weg gaat. Ook hebben we het Scale-Up partnerprogramma
voor je. Hiermee helpen wij je continu je business te versnellen, kennis te verbreden
en klantwaarde te vergroten. De inspanning die jij levert, krijg je door ons partner
programma dubbel en dwars terug. Samen gaan we voor jouw succes!

Uniserver is al diverse malen erkend door vendoren als lokale koploper in de
cloud. In 2015 is Uniserver uitgeroepen tot HP Service Provider of the Year.
Sinds 2016 zijn we als eerste organisatie in Nederland Veeam Platinum Cloud
Partner. In 2017 werden we door HPE verkozen tot Cloud Distributor of the
Year. Ook zijn we in 2018 voor het derde jaar op rij HPE Gold Partner.
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Samen waarde creëren

Uniserver heeft een rijke geschiedenis als voorloper in Nederland
op het gebied van IT. In 2000 begonnen we met het hosten van
websites, in 2007 introduceerden we IaaS via een partnermodel
en inmiddels zijn we dé clouddistributeur in Nederland. Elk jaar
realiseren we groei met onze partners door de ontwikkelingen
om ons heen scherp in de gaten te houden. Niet voor ons eigen
gewin, maar om onze partners zo goed mogelijk te bedienen.
Door ons indirecte businessmodel kunnen we écht met je
samenwerken aan de beste digitale dienstverlening. Zo creëren
we samen oplossingen waar klanten en eindgebruikers oprecht
blij van worden.

Het fundament voor jouw dienstverlening

Bij Uniserver weten we als geen ander dat het inrichten, onderhouden en managen van een solide IT-infrastructuur vraagt om
gespecialiseerde mensen en een grote initiële investering. Voor
onder andere IT-dienstverleners, corporate IT-afdelingen, Software
as a Service (SaaS)- en Platform as a Service (PaaS)-providers,
leidt de inrichting en het beheer van een IT-basisinfrastructuur
bovendien af van de activiteiten waarmee daadwerkelijk waarde
wordt gecreëerd – de value-added IT-diensten.

het Uniserver Cloudplatform

Onze IaaS-oplossing biedt een enterprise-niveau platform waar je flexibel de
benodigde virtuele resources kunt samenstellen om jouw organisatiespecifieke
IT-infrastructuur mee in te richten. Het platform voldoet aan de strengste data
compliance en integriteiteisen. Het ultieme fundament voor jouw dienstverlening.
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Op basis van VMware vSphere en HPE hardware
Redundant uitgevoerd en 99.98% uptime
24/7/365 support
Multi Cloud ondersteuning
High performance, Backup, Storage en Recovery as a Service

Samen de weg omhoog inzetten

IT-dienstverleners krijgen steeds meer te maken met strategische keuzes. Investeer
je zelf nog in een datacenter? Hoe zit het met de beveiliging? Om je klanten de juiste
kwaliteit, stabiliteit en certificeringen te kunnen bieden heeft Uniserver een nieuw
partnerprogramma opgezet: Scale Up. Als koploper in cloudhosting werken wij met
partners die op hun deelgebied specialist zijn in het vertalen van complexe IT-vragen
naar eenvoudig te gebruiken oplossingen. Want geen enkele IT-dienstverlener
kan dit alleen.
Onze partners en hun klanten kunnen erop vertrouwen dat wij altijd de beste
cloudinfrastructuur bieden en graag onze kennis delen. Bovendien ondersteunen
wij de Sales en Marketingafdelingen met onder andere het opstellen van plannen
en het organiseren van events voor de eindklant. Ben je nieuwsgierig geworden naar
Uniserver en wil je met ons doorgroeien naar het volgende level? We vertellen je
graag over de mogelijkheden en ons partnerprogramma Scale Up.

“We kunnen nu de meest duurzame IT service van de wereld leveren”
- Patrick Keulen, Engie Services Nederland
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