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Blog: Customer experience 
is geen modewoord meer 
maar standaard praktijk

Door Joris Leuper - CEO Telindus

Customer experience is een van de 

modewoorden van de laatste jaren. Alles 

staat in het teken van het verbeteren van de 

ervaring van de consument. Het is 

begonnen in de consumentensfeer, maar 

we zien nu ook de focus in de business to 

business omgeving. Vreemd eigenlijk, want 

zou de focus niet als vanzelfsprekend altijd 

bij de klant moeten liggen?

Lees meer



Whitepaper: Win aan zakelijke veerkracht met een slim 
en toekomstbestendig netwerk

Het ‘enterprise netwerk’ is de ruggengraat van elke organisatie. Het verbindt 

gebruikers, apparaten en applicaties en helpt organisaties om hun doelen te 

bereiken. Ook in onzekere tijden draagt het netwerk daaraan bij, omdat het mee 

verandert. Een geoptimaliseerd, slim netwerk biedt meer snelheid, meer veiligheid, 

meer mogelijkheden om op afstand te werken en een hogere mate van 

geautomatiseerd beheer. In deze whitepaper lees je meer over hoe een andere kijk 

op het netwerk zorgt voor meer wendbaarheid en zakelijke veerkracht, zodat je je 

kunt focussen op groei.

Meer weten? Klik op de link en download het whitepaper!

Nieuws! Telindus behaalt Cisco Powered Services certificaat

Op 25 januari 2021 heeft Telindus met succes de Cloud Managed Security en Meraki Access 

diensten audit doorstaan. Tijdens deze onafhankelijke audit heeft de strategisch IT-partner 

bewezen over alle capaciteiten te beschikken voor het leveren van deze twee Cisco Powered 

Services programma’s. De auditor looft Telindus om het gedemonstreerde Meraki dashboard, 

het dedicated SOC/NOC, het security platform en de transformation roadmap. Met deze 

resultaten kan Telindus met trots de Cisco Powered Services aanbieden.

Klik op de button en lees het nieuws verder.

Lees meer



Download hier

Terugkijken webinar:
Kantoor van de toekomst

Het kantoor van de toekomst ligt sinds 2020 

bij velen onder een vergrootglas. Een groot 

deel van de beroepsbevolking werkt immers 

thuis. Dit heeft ons gedwongen kritisch te 

krijgen naar businessmodellen en 

strategieën. In dit webinar heeft Telindus 

het kantoor van de toekomst onder de loep 

gekomen. Terugkijken kan via de link.

Bekijk het hier

Blog: Hoe public cloud tijd 
oplevert

Steeds meer organisaties maken gebruik 

van public cloud (vaak Azure). Het 

toevoegen van public cloud op de reeds 

bestaande omgeving genereert in eerste 

instantie extra beheerlast, waardoor public 

cloud vaak als tijdrovend wordt gezien. Wel 

levert het natuurlijk veel voordelen op. Lees 

in deze blog hoe je tijd kunt besparen terwijl 

je geniet van de voordelen van public cloud.

Klik hier
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