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en performant en goed werkend 
ICT netwerk is nog steeds de ba-
sis voor uw onderneming. Uw ICT 
infrastructuur moet uw business 

ondersteunen, op een proactieve wijze. 
Steeds meer organisaties gaan verder en 
werken aan een digitale transformatie. Dit 
kan onder andere door de inzet van cloud 
en data-analyses, met het oog op nieuwe 
businessmodellen om hiermee concurren-
tievoordeel te creëren. Het verschil tussen 
web, mobiel en offline verdwijnt. Dit schept 
voor de ene onderneming nieuwe oppor-
tuniteiteiten en voor de andere grote be-
dreigingen. Het is van belang om data en 
analyses in te voeren in elk aspect van de 
business, de business moet een verande-
ring ondergaan zodat nieuwe producten en 
services ondersteund worden.  

Cloud meer dan Office 365
Cloud is niet meer weg te denken uit de be-
drijfswereld. Ideaal om snel en schaalbare 
oplossingen uit te rollen. De meeste bedrij-
ven werken in een hybride omgeving (een 
deel in de cloud en een deel on premise). 
Cloud start meestal met de implementatie 

van Office 365. Maar cloud applicaties zijn 
stilaan wijdverspreid. Is het essentieel dat 
uw data in België of Europa wordt bewaard 
of heeft u applicaties voor de public cloud?  
Wij begeleiden u in de eerste en volgende 
stappen in uw hybride of Cloud omgeving.

Adaptive security, meer dan 
een antivirus
Een security-model dat uitgaat van sta-
tische regels is niet meer voldoende. Bij 
een adaptive beveiligingsmodel wordt er 
realtime data geanalyseerd, en kan er on-
middellijk gereageerd worden op een ge-
beurtenis. Zo moeten alle hardware- en 
softwaredevices beschermd zijn tegen aan-
vallen. Alle toegangs- en communicatieka-
nalen zijn beveiligd met toegangscontrole, 
authenticatiechecks of encryptie. Een goe-
de security is essentieel om u te beveiligen 
tegen nieuwe en steeds veranderende be-
dreigingen zoals cryptolockers. TRIUS kan 
u begeleiden in een goede beveiliging en 
backup strategie. 

Smart & intelligent
De ‘Smart entreprise’ concepten zijn ook 

voor uw bedrijf toegankelijk. De technologie 
wordt steeds slimmer en biedt mogelijkhe-
den om ook uw bedrijf ‘slim’ te maken. Di-
verse devices en sensoren verzamelen con-
tinue data die kunnen geanalyseerd worden 
en kunnen bijdragen aan de bedrijfsvoering. 
Vergeten we ook niet de vele IoT (internet of 
Things) toepassingen die standaard geïnte-
greerd zijn in nieuwe producten. Contacteer 
ons om samen te kijken hoe wij ook uw pro-
cessen ‘slimmer’ kunnen maken. Vergeet 
ook niet dat Virtual & Augmentec reality 
(VR&AR) steeds meer geïntegreerd worden 
in dagdagelijkse toepassingen.

De ‘Smart entreprise’ 
concepten zijn ook voor 
uw bedrijf toegankelijk. 
De technologie wordt 
steeds slimmer en biedt 
mogelijkheden om ook uw 
bedrijf ‘slim’ te maken.

Cloud is niet meer weg te denken 
uit de bedrijfswereld.
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De nieuwe B2B showroom aan de Henry Fordlaan in Genk

De grootste B2B showroom van Limburg
Meer informatie:
Henry Fordlaan 18, 3600 Genk, 089 322  280, Collegestraat 16-
18, 3580 Beringen, 011 432 251 

info@trius.be • www.trius.be 

V.u.: Trius nv, Henry Fordlaan 18, 3600 Genk

 Henry Fordlaan 18, 3600 Genk ∆ 089 322  280
Collegestraat 16-18, 3580 Beringen ∆ 011 432 251
info@trius.be ∆ www.trius.be

Met ons assortiment van 30.000 courante produkten in ons 1000m² grote stock en afhaalcentrum biedt TRIUS een antwoord op al 
uw kantoorbehoeften. Wij bedienen u op een snelle en effi  ciënte manier van computersupplies en kantoorbenodigheden. Onze mede-
werkers staan steeds met raad en daad klaar om u de juiste keuze te helpen maken. Ontdek onze unieke webshop. Wij vertalen uw be-
hoeften en eisenpakket naar een gepersonaliseerde, professionele en effi  ciënte werkomgeving, ongeacht de grootte van uw project.

Antwoord op al uw kantoorbehoeften.

Centrale & Predictive data, 
een opportuniteit
Uw data zit vervat in databases die specifi ek 
zijn per applicatie. Onze BI (business intel-
ligence) oplossingen integreren deze data-
bases in onze ‘gate’ oplossing en integreren 
zo uw bedrijfsdata in een centrale database. 
Nieuwe toepassingen kunnen als interface 
op deze centrale data geïntegreerd worden, 

zo kunnen wij u snel nieuwe functionaliteit 
bieden en een BI om jaloers op te zijn. Ont-
dek onze unieke benadering.

As a service
Inherent aan het cloudmodel is dat u en-
kel betaalt wat u werkelijk verbruikt. Dit ‘as 
a service model’ wordt doorgetrokken naar 
alle aspecten van uw infrastructuur. Zowel 

servers, storage, portables en printers wor-
den aangeboden in een ‘device as a service’ 
model, en dit zowel voor on premise als 
cloud. En waarom niet alle noodzakelijke 
diensten, zoals proactieve support vervat-
ten in een maandelijks model. De inhoud 
wordt continue aangepast aan uw noden en 
op maat van uw onderneming. Eenvoudig, 
effi  ciënt en makkelijk te budgetteren.
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