
Over HenZ
Waar F5 de gereedschappen kiest, maakt HenZ er een product van.
Wij zorgen ervoor dat de juiste oplossing bij u geïmplementeerd wordt.
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Zoekt u een partner die uw problemen oplost? 
Onze medewerkers kunnen u helpen met een hoogwaardige ICT oplossing.

Hoe werken wij

Om de juiste oplossing te kunnen bieden, 
bekijken wij gezamenlijk met u de 
huidige situatie. Wij doen dit op tactisch, 
operationeel en strategisch niveau. 
Wij evalueren uw wensen en 
verwachtingen. Vervolgens doen wij 
op basis van deze uitgangspunten een 
voorstel dat zo optimaal mogelijk op uw 
organisatie en de te behalen doelstellingen 
is afgestemd. 

Waarom kiest HenZ voor F5

Voor onze datacenter dienstverlening 
maken wij al geruime tijd gebruik van F5 
producten. Hierdoor hebben wij naast de 
klantervaringen ook kennis in de praktijk 
opgedaan. 

Wij hebben voor F5 gekozen om de 
volgende redenen:
•	 flexibiliteit, tot op heden hebben we al 

onze uitdagingen kunnen invullen met 
de veelzijdigheid en kwaliteit van de F5 
producten

•	 marktleider (volgens Gartner Q4/2013) 
•	 toekomstbestendig, F5 is sterk 

vernieuwend en heeft een 
klantgerichte visie
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ISO 9001
HenZ is ISO 9001 gecertificeerd. De norm geeft de 
eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat 
aantoont dat HenZ in staat is om te voldoen aan eisen van 
klanten, de wet- en regelgeving en de eigen eisen van de 
organisatie.



SERVICE DIENSTEN
ICT Dienstverlening: Applicatie optimalisatie:

Kwaliteit -

Praktisch -

Betrouwbaar -

Maatwerk -

Klantgericht -

- Beschikbaarheid

- Snelheid

- Schaalbaarheid

- Veiligheid

- Toegankelijk

Hoe kan HenZ u helpen
Wij kunnen u helpen F5 producten goed in uw architectuur in te passen. F5 laat uw bestaande 
producten beter presteren en integreren waardoor de focus ligt op integratie met de bestaande 
IT omgeving. Zo draagt het optimaal bij aan de kwaliteit van de IT dienstverlening die uw 
eindgebruiker ervaart. Wij doen dit vanuit een brede blik op ICT diensten, gevoed door onze 
eigen ervaring met F5 en die van onze klanten.

HenZ biedt u de volgende diensten:
•	 Beheer, zowel remote als on site
•	 Troubleshooting en performance analyses
•	 Het reviewen van uw omgeving
•	 Advies over de inrichting van uw omgeving en eventuele integratie met derden
•	 Leveren van F5 producten en support

Wij kunnen u helpen F5 producten zodanig te implementeren en 
beheren dat deze zo goed mogelijk bij uw behoefte aansluiten.

Henz en F5 kunnen u helpen!
Wellicht kent u F5 van haar loadbalancer waarmee ze marktleider is. F5 maakt echter veel meer 
hoogwaardige oplossingen die zij in haar nieuwe visie ‘Synthesis’ breed naar voren wil laten komen. 
Door middel van een virtuele laag wordt de applicatie gescheiden van de eindgebruiker. In deze 
nieuwe architectuur krijgt u met hulp van HenZ de optimale controle over de veiligheid, snelheid, 
betrouwbaarheid en toegankelijkheid van uw applicatie.

Wordt uw IT omgeving ook steeds complexer?
Denkt iedereen in uw organisatie dat het beheren van uw IT dienstverlening heel simpel is?

Betrouwbaar
•	 Zijn	de	voorzieningen	die	uitval	

voorkomen	op	orde?
•	 Als	het	gebruik	van	uw	webapplicatie		

toeneemt,	kan	capaciteit	dan	eenvoudig		
worden	bijgeschakeld?

•	 Wordt	de	belasting	wel	goed	over	uw	
servers	verdeeld?

Veilig
•	 Wat	is	de	imagoschade	die	een	

geslaagde	hack	met	zich	meebrengt?
•	 Los	van	wat	in	uw	applicatie	zelf	is	

geregeld,	is	er	een	methode	om	zaken	als	
denial	of	service,	sql	injection	en	andere	
risico’s	buiten	de	applicatie	af	te	dekken?	

Snel
•	 Is	de	webserver	die	uw	applicatie	

beschikbaar	maakt	snel	genoeg?
•	 Hoe	kan	deze	versneld	worden?	
•	 Kan	capaciteit	en	snelheid	worden	

gewonnen	door	bijvoorbeeld	caching	of	
compressie	technieken?

Toegankelijk
•	 Is	het	noodzakelijk	om	uw	

bedrijfsapplicatie	via	lastige	VPN’s	
beschikbaar	te	maken	of	zijn	daar	
slimmere	methodieken	voor	in	te	
zetten?	

•	 En	is	dat	ook	veilig	vanaf	tablets	
en	telefoons	vanuit	per	definitie	
onbetrouwbare	(publieke)	netwerken?	

Probleemloze 24x7 dienstverlening

Integratie
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben HenZ en F5 partnerships met een groot aantal 
IT leveranciers. Dit maakt afstemming en integratie met producten van deze leveranciers 
optimaal. Dit uit zich in een verkorte tijd waarin een product geïmplementeerd kan worden 
in uw organisatie. Maar bijvoorbeeld ook in het automatisch schalen van webapplicaties in 
combinatie met VMware. 

Snel
•	 Het	eenvoudig	uitbreiden	van	capaciteit	(schaalbaarheid)
•	 Het	comprimeren	van	applicatiedata	zodat	deze	sneller	zijn	bestemming	bereikt
•	 Het	ontlasten	van	servers	door	eerder	opgevraagde	data	te	bewaren	(cache)

Betrouwbaar
•	 Het	intelligent	verdelen	van	belasting	over	meerdere	servers
•	 Het	realiseren	van	een	zo	hoog	mogelijke	beschikbaarheid	van	uw	diensten
•	 Het	monitoren	van	de	dienst	op	juiste	werking

Veilig
•	 Het	detecteren	en	verhelpen	van	aanvallen	voordat	deze	de	applicatie	bereiken
•	 Beschermen	tegen	aanvallen	op	applicatieniveau	(Laag	7	Distributed	Denial	of	Service)
•	 Beschermen	en	optimaliseren	van	de	DNS	dienstverlening

Toegankelijk
•	 Single	sign	on
•	 Gecontroleerde	ontsluiting	van	webapplicaties	binnen	en	buiten	uw	kantoor.	Ook	op	

mobiele	apparatuur

SDAS: Software-Defined Application Services 
SDAS kan gezien worden als een virtuele laag tussen uw eindgebruikers en webapplicaties. Uw 
eindgebruikers hebben er baat bij en uw webapplicaties zit het niet in de weg. Sterker nog, als 
uw webapplicatie om wat voor reden dan ook niet schaalbaar is, is SDAS een laagdrempelige 
methode om in te grijpen op de applicatie. En als aanpassingen van uw webapplicaties lastig 
zijn met een te lange doorlooptijd, heeft SDAS de hulpmiddelen om daar wel flexibel mee 
om te kunnen gaan. SDAS brengt dus flexibiliteit, beschikbaarheid, veiligheid en snelheid 
naar uw webapplicaties. Los van de al eerder beschreven problematiek, zijn andere praktische 
toepassingen het eenvoudiger migreren van diensten en het aanbieden van diensten vanuit 
meerdere locaties. Dat kan ook als de locaties in verschillende werelddelen liggen of ergens in 
de cloud staan. 

In de praktijk
Een aantal toepassingsgebieden waar u met HenZ en F5 de kwaliteit van uw IT dienstverlening 
kunt verbeteren:


