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Veilig publishen
van uw website/webshop
Webapplicaties zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse
bedrijfsleven. Zowel de medewerkers binnen een organisatie als de
klanten willen altijd toegang krijgen tot websites, e-commercetoepassingen of collaboration tools via computer, tablet en smartphone.
En liefst niet alleen thuis of op kantoor, maar ook wanneer ze
mobiel zijn.
Hoe deze online tools op een gebruiksvriendelijke en efficiënte
manier ter beschikking stellen zonder hierbij de veiligheid uit het oog
te verliezen? Hoe de privacy van klantengegevens en het afschermen
van bedrijfskritische informatie garanderen? Zowel op het gebied
van technologieën als services biedt Realdolmen u hierbij de nodige
oplossingen.

DE OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE, FLEXIBELE,
SCHAALBARE EN BETROUWBARE WEBSHOP EN
WEBSITE
VEILIG
Veilig online aanmelden, beschermen tegen cybercriminaliteit
en de privacy van werknemers en klanten garanderen, zijn meer
dan ooit prioritair. Elke dag worden er nieuwe beveiligingslekken, mogelijkheden tot fraude of misbruik van paswoorden
vastgesteld. Realdolmen helpt uw organisatie met het opstellen
van een securityvisie, het implementeren van een beleid en het
opvolgen van kwetsbaarheden.

SCHAALBAAR
Super nieuws als uw webshop of website veel wordt bezocht.
Slecht nieuws als uw online tools bezwijken aan deze piekbelastingen. Bezoekers moeten onmiddellijk toegang krijgen tot
uw diensten. Vandaar het belang van schaalbaarheid en beschikbaarheid. Realdolmen helpt u om systemen en processen
te optimaliseren en om de data zo efficiënt mogelijk tot bij de
werknemer of klant te brengen.

FLEXIBEL
Dankzij uw online tools kunnen gebruikers en klanten overal uw
bedrijfsdiensten – en info raadplegen. Uw voordeel: u kunt uw
organisatie flexibel positioneren in de markt.
Bovendien kunt u hun surf- en klikgedrag opvolgen om hen
vervolgens persoonlijk te benaderen. Inspelen op deze trend
van User Based Advertising en gepersonaliseerde content
houdt behoorlijke veiligheidsrisico’s in. Enerzijds moeten data
voldoende worden afgeschermd, anderzijds moet uw webshop
gemakkelijk bereikbaar blijven. Het is een must dat klantengegevens veilig opgeslagen en verwerkt worden. Realdolmen
helpt u met het adviseren en implementeren van een correct
beleid.

MEER WETEN?
Contacteer uw account
manager of mail naar
natalie.maison@realdolmen.com.
Wij contacteren u zo snel mogelijk.
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Het proces van verbeteren in
een ICT-omgeving stopt nooit.
De eis naar kwaliteit van uw
organisatie en processen
wordt alsmaar hoger. Maar
verbeteren kost tijd en zeer
specifieke kennis. Om ervoor
te zorgen dat kwaliteit betaalbaar blijft, stellen we specialisten ter beschikking die samen met u naar een goede
oplossing zoeken. In onze
visie neemt de opdrachtgever
een centrale plaats in. U wordt
nauw betrokken in deze planfase zodat uw verwachtingen
ook worden ingevuld.

MEER WETEN??
Mail naar info@realdolmen.com of
contacteer uw account manager.
U kan ook online reserveren op
www.realdolmen.com.
Wij contacteren u zo snel mogelijk..
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