“Veel toepassingen die wij beheren zijn

te vinden in het dagelijks leven”
www.jkp-ictbeheer.nl

Wie is JKP?
De huidige “24x7 maatschappij’ vraagt om non-stop ICT-beheer als het gaat om bedrijfskritische
infrastructuren. Stabiele ICT-omgevingen zijn meer dan ooit van belang. JKP Consultancy Groep heeft zich
daarom sinds 2004 gespecialiseerd in het beheer van complexe ICT-systemen.
De benodigde kennis in huis halen en behouden is van cruciaal belang voor de performance en
beschikbaarheid van uw bedrijfskritische IT infrastructuur. U kunt ook op JKP rekenen als het gaat om
kennis en advies over non-stop ICT beheer.
Onze klant- en mensgerichte benadering draagt bij aan een stabiele werkomgeving met
toekomstperspectief. Voor onze medewerkers een belangrijke reden om te kiezen voor JKP als werkgever.

Wat doet JKP?
De kracht van JKP ligt in het beheren en het integreren van legacy, opensource en Linux ICT-infrastructuren.
Legacy omgevingen uitfaseren of migreren naar toekomstbestendige omgevingen hoeft niet kostbaar te zijn en is
niet altijd nodig.
JKP maakt uw legacy omgeving beheersbaar en toekomstbestendig en kan deze integreren met opensource of
Linux infrastructuren.
JKP beschikt over de kennis en ervaring om dit mogelijk te maken, zoals:

•
•
•
•
•
•
•

OpenVMS
HP-UX, Sun Solaris, AIX
BSD, Debian, Ubuntu en CentOS
Red Hat, Suse
Geautomatiseerd beheer
Converged, Hyper-Converged en Software Defined infrastructuren
Cloud omgevingen

Om dit mogelijk te maken heeft JKP de diverse deelgebieden verankerd in de basis van haar organisatie. Zo
wordt uitsluitend gewerkt met zeer ervaren en gecertificeerde specialisten. Vanzelfsprekend investeert JKP ook in
de nieuwe generatie experts.

individuele aandacht en een open bedrijfscultuur. Het resultaat daarvan

Onze visie
JKP helpt klanten met hun huidige en toekomstige ICT infrastructuur. Langdurig succesvol beheer en
continuïteit van bedrijfskritische legacy, opensource en Linux ICT infrastructuren vraagt om:

•
•
•
•
•
•

een betrouwbare partner
ervaren professionals
kennis van zaken
betaalbare oplossingen
garanties durven afgeven
een visie op de toekomst

Een JKP’er is klantgericht, betrouwbaar, kritisch wanneer nodig en zorgt voor een beheersbare en
toekomstbestendige ICT infrastructuur.

Continuïteit
Als geen ander weten wij hoe belangrijk het voor u is om 24/7 te kunnen
beschikken over uw systemen. Dit zorgt namelijk voor de continuïteit van uw
primaire bedrijfsprocessen: oftewel non-stop ICT beheer. Onze medewerkers
staan dag en nacht voor u klaar om bij te springen als dat nodig is.

Continuïteit in kennis
Om de ICT-systemen draaiende te houden is up-to-date kennis een absolute
voorwaarde voor succes. JKP investeert daarom continu in de ontwikkeling
en het behoud van kennis door middel van training-on-the-job, kennissessies
en opleidingen. Door kennis te verankeren in de basis van de organisatie kan
JKP nu en in de toekomst beschikken over voldoende ervaren specialisten en
een hoogwaardige dienstverlening aanbieden.

Continuïteit in de organisatie
JKP gaat voor een langdurige relatie met haar opdrachtgevers. Realistische
doelstellingen, een beheerst groeiscenario en een uitstekende staat van
dienst maakt dat JKP geschikt is als lange termijn partner.

Klantcasus
DICTU over de uitbesteding van het OpenVMS beheer door JKP:
OpenVMS biedt ondersteuning aan belangrijke bedrijfsapplicaties van DICTU. De
OpenVMS systemen worden in de komende periode geleidelijk uitgefaseerd. Het
is voor DICTU vooral van belang dat deze legacy technologie in de
tussenliggende periode op hoog niveau draaiend blijft. Daarbij zijn continuïteit,
stabiliteit en betrouwbaarheid belangrijke aspecten voor DICTU.

“DICTU wenste ontzorgd te worden voor het beheer, onderhoud en afbouw
van het OpenVMS systeem. Als resultaat van deze overeenkomst - waarbij
we het beheer van de ondersteunende processen uitbesteden aan SLTN
Inter Access en de JKP Consultancy Groep - kunnen we ons concentreren
op onze kerntaken en onze dienstverlening aan gebruikers optimaliseren.
De overdracht van het beheer moest transparant en zonder overlast voor de
eindgebruikers gebeuren. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. We
hebben hierin een goede keuze gemaakt en zijn tevreden over de bijdrage
van SLTN Inter Access en JKP”

Anne-Martijn Reemeijer, teamleider Operating Systems, Divisie
Infrastructuur bij DICTU.
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U kunt bij JKP terecht voor:
Linux, Unix en OpenVMS beheer
JKP levert 7*24 uur Linux, Unix en OpenVMS beheer. Wij beschikken o.a. over uitstekende
kennis op het gebied van Red Hat, Ubuntu en SUSE. Onze Linux, Red Hat RHCSA / RHCE
gecertificeerde, medewerkers nemen het volledige dagelijkse beheer op zich.
Ook voor Unix beheer zoals HP-UX en OpenVMS beheer kunt u bij JKP terecht.
Dit kan op basis van reactief, proactief of volledig beheer. Een duidelijke omschrijving van de
te leveren diensten bespreken we graag met u.

Detachering
JKP levert hoogwaardige infrastructuurkennis. Als onafhankelijke aanbieder leveren wij ICT
professionals voor de korte of lange termijn.

Infrastructuur projecten
Nieuwe infrastructuur? Naar de cloud? Beheer uitbesteden? Veilige omgeving?
JKP adviseert op transparante wijze – mede door haar onafhankelijkheid – wat het best bij de
klant past. JKP zorgt voor een degelijke onderbouwing aan de hand van de klantwensen en
eisen.
Projecten die JKP uitvoert zijn onder andere:
• Het virtualiseren van OpenVMS (Alpha) omgevingen
• Beheer van uw infrastructuur onderbrengen bij JKP
• Migratie naar de cloud
• Versie upgrade van een Linux, Unix of OpenVMS omgeving
• Security controle en upgrade

Meer weten of solliciteren?
JKP is een overzichtelijk gespecialiseerd bedrijf met een minimale overhead en een gelijkwaardig
team van vaste medewerkers en zelfstandigen met een open en transparante houding.
Beroepstrots is bij ons een belangrijke drijfveer. Leeftijd speelt geen rol, kennis en ervaring
daarentegen des te meer.
Onze klant- en mensgerichte benadering draagt bij aan een stabiele werkomgeving met
toekomstperspectief. Voor onze medewerkers een belangrijke reden om te kiezen voor JKP
Consultancy Groep als werkgever.
Werken bij JKP? Wij bieden:
•

Uitdagende werkzaamheden

•

Open & transparante organisatie

•

Opdrachten bij klanten met een complexe IT omgeving

•

Ruimte voor kennisverbreding en -verdieping

•

Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Neem voor meer informatie over JKP en onze dienstverlening contact op met:

Henk Jan Bolster
+31 (0)6 1358 6868
Henkjan.Bolster@JKP-ictbeheer.nl
Ronald Offringa
+31 (0)6 2735 9100
Ronald.Offringa@jkp-ictbeheer.nl

JKP Consultancy Groep

Grote Voort 207b
8041 BK Zwolle
info@jkp-ictbeheer.nl

www.jkp-ictbeheer.nl
KvK: 08093691
BTW: NL8091.02.559.B01

