
 
Managed Integrations  
Zorgeloze digitale integratie 

 
 
Uw integratieuitdagingen 

 

24/7 beschikbaarheid van digitale diensten. 
Dit vereist nieuwe, samengestelde digitale 
informatiestromen tussen verschillende infor- 
matie-systemen van uzelf of van derden. 

 
Integreren van legacy on-premise software 
met moderne SaaS-oplossingen. Dit is com- 
plex en dat maakt het moeilijk om adequaat 
te reageren op veranderende omstandig- 
heden. 

 
Integratie is vaak het meest complexe en 
risicovolle onderdeel van een IT-project. 
Door de veelheid van stakeholders zijn de 
verantwoordelijkheden vaak niet helder. 
Daarnaast zijn er de nodige beveiligings- 
en technische uitdagingen. 

 
Het beheren van integraties is niet simpel. 
Het is lastig om voldoende kennis in huis te 
halen (en te houden) om integraties goed en 
pro-actief te onderhouden en beheren. 

Nieuwe diensten kunt u met Managed Integrations sneller, veiliger en efficiënter 
samenstellen. Met gegevens uit verschillende cloud- en/of on-premise applicaties. 
Door complexe integratie-vraagstukken te standaardiseren in aanpak, architectuur 
en manier van leveren, biedt Managed Integrations integratie- oplossingen tegen 
lagere kosten en minder risico. 
 
Managed Integrations is een integratiedienst, die wij leveren als servicemodel.  
Op basis van uw functionele requirements maken wij het technisch ontwerp, 
configureren en implementeren wij uw integratie, en nemen wij uw integratie in 
beheer.    Dát is Managed Integrations. Volledige ontzorging. 
 
 
Managed Integrations biedt 
• Continu bewaakt en beheerd integratieplatform 
• Veilige en efficiënte digitale verbindingen ‘as a Service’  

tussen een veelheid van applicaties op ieder platform. 
• Volledige audit-trails over toegang en gegevens 
• Honderden vooraf geconfigureerde verbindingen 

(20+ Landelijke Voorzieningen van de overheid) 
• Professioneel functioneel- en capaciteitsbeheer van alle  

geconfigureerde integraties 
• Snelste implementatie door bewezen methoden en maximaal hergebruik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enable U levert beveiligde integraties als Managed Integrations vanuit de Cloud 
en biedt hiermee een totaaloplossing als abonnement. Het beheer wordt volledig 
door ons uitgevoerd, waardoor u volledig ontzorgd wordt, maar wel de controle 
behoudt. Middels een abonnement verzekert u zich van veilige, goed beheerde en 
werkende complexe verbindingen tussen applicaties waar deze zich ook 
bevinden as a Service. U kiest: gedeelde of privé-omgeving, maar altijd veilig en 
goed beheerd. 
 
 
 
Onze referenties 
 
 
 
 
 

Technische specs 
• Pro-actief beheer van certificaten en CPA’s 

 

• CI/CD Change Management 
 
• Proactief oplossen van problemen 

dankzij geïntegreerde monitoring tools 
 
• Volledige OTAP en fail-over omgeving 

op afzonderlijke locatie 
 
• Geclusterde, zeer schaalbare productie- 

omgeving 24x7 beschikbaar 
 
• Hoogste niveau van gegevensbeveiliging; 

AVG-compliant en ISO 27001 
gecertificeerd 

 
• Online real-time dashboard met status en 

beschikbaarheid van verbindingen; 24x7 
inzicht in incidenten en SLA-rapportages 

 
• Connection Catalogue geeft inzicht 

in peer-to-peer referenties 

everything connected



 

 

 


