PEOPLESOFT IN THE CLOUD
IT-kosten terugdringen en tegelijkertijd de zekerheid hebben dat u de komende jaren
niet voor financiële verrassingen komt te staan? Wilt u zich concentreren op uw
business processen en ontzorgd worden qua IT-beheer? Wilt u altijd de nieuwste
• Ontwikkeld voor de Nederlandse versie van de applicatie ter beschikking hebben? Maak dan kennis met ons aanbod
voor PeopleSoft in the Cloud. Een compleet en uiterst veelzijdig aanbod, door
en Europese markt.
Epicenter en MCX zó ingericht dat het (blijvend) voldoet aan uw specifieke situatie,
• Uw data blijven in Nederland
zónder dat u zich druk hoeft te maken over inrichting en beheer.
(Safe Harbour richtlijn).
DE BELANGRIJKSTE
KENMERKEN ZIJN:

• V
 olledige controle over en
beveiliging van de data (Private
Cloud).
• Een Service Level Agreement
op basis van uw wensen en
behoeftes.
• Kostenbesparing door
schaalgrootte, standaardisatie en
specialisatie.
• Vaste prijs per maand.
• Garantie hoogst mogelijke
beschikbaarheid.
• Laag risico dankzij de
gecombineerde expertise van
Epicenter en MCX, ondersteund
door Global Support van Oracle.

DE VOORDELEN VAN THE CLOUD
Nu is er de mogelijkheid om PeopleSoft ook als dienst af te nemen, tegen een vaste prijs per
maand. Epicenter en MCX hebben de handen ineengeslagen voor een dienstenaanbod dat
tegelijk kwaliteit, performance, continuïteit en lagere kosten biedt.
Van de hardware tot de database, van de webserver en de applicatieserver tot en met het
applicatiebeheer, alles in één hand en optimaal geïntegreerd.
Veel organisaties hebben te maken met het feit dat het bijhouden van de juiste kennis en
expertise van PeopleSoft lastig is. Dit terwijl PeopleSoft vaak wel belangrijke bedrijfsprocessen
binnen de organisatie ondersteunt. Om de continuïteit te kunnen waarborgen besluit men
steeds vaker om gebruik te maken van outsourcing waarbij men het gebruik van PeopleSoft als
dienst af kan nemen.
Wij ontzorgen u bij het regulier beheer, upgraden en operationeel houden van de applicatie.
Zodat u zich kunt concentreren het effectief gebruik van het systeem in de organisatie.
Dank zij onze uitgebreide ervaring met implementaties bij heel diverse PeopleSoft klanten,
onze schaalgrootte en standaardisatie kunnen we u zowel kostenvoordelen als kwalitatieve
vooruitgang bieden.
Nieuwe versies van de applicatie en/of de onderliggende infrastructuur worden automatisch ter
beschikking van u gesteld, zodat u altijd zowel functioneel als technisch volledig actueel bent.
Ook in de Cloud blijft het uw systeem. Het Private Cloud concept zorgt voor dezelfde
beveiliging en integratiemogelijkheden als een traditionele on premise oplossing op eigen
hardware in het eigen rekencentrum. De rekencentra zijn, net als MCX, allen ISO 27001
gecertificeerd. Daarnaast is MCX ISAE 3402 Type II gecertificeerd. Hiermee bent u verzekerd
van een Cloud oplossing welke voldoet aan de hoogste security eisen.

OVER EPICENTER EN MCX
Epicenter en MCX zijn beiden al meer dan 15 jaar Oracle Gold Partner. Profiteer van onze
gecombineerde kennis en ervaring.
OVER EPICENTER
Epicenter (www.epicenter.eu) is al sinds 1997 de thuisbasis van echte specialisten in
de PeopleSoft ERP-producten. Epicenter heeft bijgedragen aan de meeste belangrijke
PeopleSoft implementaties in Nederland en België (zowel PeopleSoft Human Resources,
Campus Solutions als PeopleSoft Financials). Het is haar missie om functionele expertise
te combineren met diepgaande kennis van de ontwikkelomgeving PeopleTools, met een
scherp oog voor de optimale verhouding tussen prijs enerzijds en productiviteit/ kwaliteit
anderzijds. Vele klanten hebben het beheer van hun PeopleSoft systeem aan Epicenter
uitbesteed en mede daardoor wordt al in de projectfase rekening gehouden met de
aspecten van efficiënt beheer en eenvoudige upgrades.
OVER MCX
MCX (www.mcx.nl) is in 1999 opgericht en inmiddels marktleider in de Benelux op het
gebied van hosting en het technisch beheer van Oracle applicaties. Voor veel organisaties
wordt het technisch beheer van Oracle-applicaties te specialistisch om zelf te doen.
Het bijhouden van de nodige kennis is lastig. En het vinden en vasthouden van mensen
om het beheer ‘in huis’ uit te voeren, is ontzettend moeilijk. Wij bieden deze organisaties
alle benodigde kennis en capaciteit gebundeld aan. Door onze manier van werken bieden
we bovendien grote flexibiliteit waardoor we u snel kunnen helpen.
MCX is ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, NEN 7510 en ISAE 3402 Type II gecertificeerd
en hiermee zijn klanten verzekerd dat processen zijn gedocumenteerd in een systeem
van kwaliteit en dat het bedrijf zo snel als mogelijk problemen kan opsporen, corrigeren
en voorkomen. We geloven in het minimaliseren van risico’s door samenwerking, en het
maximaliseren van return on investment door tools en werkwijzen die aangepast zijn aan
de specifieke vragen van opdrachtgevers.
MEER INFORMATIE
Wij delen onze kennis en expertise graag. Ook wanneer uw organisatie nog uitsluitend
in een oriënterende fase zit, of ter kennismaking aanvullende informatie over PeopleSoft,
Epicenter en MCX zoekt.
Epicenter: Clemens de Vos
info@epicenter.eu
+31 6 54 27 37 28
MCX: Jean-Francois Bloem
info@mcx.nl
+31 6 13 35 73 31

