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Een onderneming is voor een belang
rijk deel afhankelijk van het kantoor
automatiseringssysteem binnen het 
bedrijf. Valt die ondersteuning weg, 
bijvoorbeeld door een serverstoring 
waarbij het bedrijfsnetwerk niet meer 
functioneert, dan kan dat de producti
viteit binnen het bedrijf sterk aantas
ten. Dat dit fikse schadeposten met 
zich meebrengt, spreekt voor zich. 
BMP Datapartners is niet voor niets dé 
professional op het gebied van auto
matisering. En vooral het monitoren en 
sturen van netwerken is hen op het lijf  
geschreven. “Gezondheid gaat boven 
alles. Zowel voor de ondernemer als 
voor het netwerk. Stress moeten we 

voorkomen en om dat te bereiken 
moet in elk geval het netwerk gezond 
zijn.”, vertelt directeur Koos van Kruis
tum. “We hebben netwerksoftware 
voor monitoring en sturing. Met deze 
software worden netwerken betrouw
baarder. Het netwerk gaat minder 
‘down’, zoals dat heet en dat houdt 
een bedrijf gezond.”  

BMP-Care
Het klinkt te mooi om waar te zijn, 
maar het BMPCare programma is op 
het lijf van elke ondernemer geschre
ven. “Wij zijn in staat om hardware, 
software, datastromen en –processen 
op servers en werkstations volledig te 

seerder van een nieuwe en jonge gene
ratie kunnen? Het heeft gewoon voor
delen. Als sturing en monitoring al bij 
één bedrijf zijn ondergebracht, waarom 
dan ook niet andere delen van automa
tisering? “Stel in een vervelend geval 
dat het netwerk van een klant proble
men geeft. Natuurlijk schakelt deze 
ondernemer ons dan in. Daar zijn we 
voor. Vervolgens moeten onze mede
werkers kijken bij welke Internetpro
vider de klant is aangesloten en daarna 
uitzoeken wie ze er het beste voor kun
nen benaderen. En dan maar afwach
ten of die mensen daar tijd hebben.”, 
legt van Kruistum uit. “Dat kost tijd, 
kostbare tijd, zowel voor de betreffen
de ondernemer als voor ons. Daarom 
voorzien wij ook in Internet en email 
lijnen en kunnen ondernemers zich bij 
ons aansluiten daarvoor. Dat scheelt 
kostbare tijd voor hen en voor ons. 
Want wij zijn gewoon altijd bereik
baar.”

BMP-safe
Het woord safe doet veel ondernemers 
nog wel eens achter de oren krabbelen. 
Want wat is safe en hoe safe is automa
tisering. Hoe vaak wordt in de wandel
gangen niet geklaagd over stukken die 
op onverklaarbare manier ‘weg’ zijn of 
niet meer zijn terug te vinden? En om 
eerlijk te zijn… maakt iedereen wel 
regelmatig of beter gezegd, dagelijks 
een backup van bestanden? De prak
tijk leert dat dát niet gebeurt en als er 
dan onverhoopt iets vervelends aan de 
hand is, kan het inderdaad zijn dat pre
cies dat belangrijke bestand weg of 
beschadigd is. Ook daar heeft BMP een 
oplossing voor via BMPsafe. “Wij kun
nen dat op een eenvoudige manier 
ondervangen. Wij installeren software 
op de computer waarmee gebruikers 
precies kunnen aangeven welke bestan
den en mappen veiliggesteld moeten 
worden. Voordat de backup wordt 
gemaakt moet een encryptiesleutel 
worden opgegeven, waarmee de gege
vens worden gecodeerd voordat ze via 
Internet naar ons datacentrum worden 
verstuurd. Op die manier weet een 
ondernemer zeker dat alleen hij toe
gang heeft tot zijn eigen gegevens. 
Ook onze medewerkers kunnen er 
niet bij. Na installatie van de software 
wordt dagelijks automatisch een back
up gemaakt, op een vooraf ingesteld 
tijdstip. Gemakkelijker kan niet. 
Het terughalen van gegevens uit de 
backup is net zo eenvoudig.”

BMP-Crypto
Het beveiligen van gegevens is al heel 
lang een vraagstuk. Iets wat dit vraag
stuk alleen maar groter maakt is het 
beschikbaar stellen van gegevens via 
het internet. Met CryptoCard heeft 
BMP Datasystems ook hier weer een 
voor uitstrevend antwoord op vragen 
die er allang waren gesteld maar 
onbeantwoord zijn gebleven.

Cameraobservatie
Veiligheid staat natuurlijk hoog op het 
wensenlijstje van zowel mensen als 
ondernemingen. En die veiligheid kan 
een stuk beter worden met cameraob
servatie. Cameraobservatie is risicobe
heersing, oftewel het beheersbaar 
minimaliseren van risico’s en het beper
ken van schade door middel van pre
ventieve maatregelen. Ook daar heeft 

BMP Datapartners, de automatiseerder van een nieuwe generatie
In de jungle van datacommunicatie zien ondernemers vaak door 
de bomen het bos niet meer. Toch is er een organisatie die de 
weg wijst, die ondernemers bij de hand neemt en zorgen om 
automatisering doet verdwijnen: BMP Datapartners. Deze organi-
satie heeft zich de afgelopen 11 jaar bewezen als betrouwbare 
partner voor meer dan 700 klanten. Vooral op het gebied van 
kantoorautomatisering bewaken zij de factor ’X’ voor bedrijven 
en zijn daarmee hun tijd ver vooruit. Zo leveren zij diensten voor 
netwerk monitoring en sturing, leveren zij voor hetzelfde geld 
een betere automatisering en kunnen zij het netwerk doorlichten 
om dit te optimaliseren. Kortom, wat voor veel ondernemers 
hoofdbrekens of stress geeft, lossen zij in no time op.

monitoren en waar nodig te sturen. 
Dat doen we 24 uur per dag en 7 
dagen in de week. Wanneer bijvoor
beeld een server onverhoopt ’s nachts 
mocht uitvallen, wordt er automatisch 
een sms naar de storingsdienst verzon
den en deze komt dan direct in actie. 
Dit beperkt de downtime van het net
werk en daarmee voorkomt het een 
grote schadepost.”, legt Van Kruistum 
uit. “Ook kunnen de medewerkers van 
het betreffende bedrijf problemen 
direct bij onze helpdesk neerleggen. 
Wij gaan daar onmiddellijk mee aan 
de slag, zonder dat dit extra kosten 
met zich meebrengt. Ook wordt het 
systeembeheer continue uitgevoerd, 
ook buiten werktijd. Zo signaleren we 
problemen en lossen die op waardoor 
we voorkomen dat de server uitvalt.”

BMP-route
Onestopshopping voor automatisering 
heeft ook zijn entree gemaakt. Want 
waarom zou dat niet bij een automati
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BMP een oplossing voor. “Een geavan
ceerde camera, waar wij veel gebruik 
van maken, is de professionele Mobotix 
camera, met een bijzonder hoogstaan
de beeld én geluidskwaliteit.”, vertelt 
van Kruistum. De camera legt de beeld
opnames vast op een harde schijf en 
vanuit een meldkamer worden toe
zicht, controle en acties uitgevoerd. 
Tevens kan zonder extra hardware deze 
camera vanaf het internet worden 
benaderd.

Exact software
BMP Datapartners heeft sinds kort ook 
uitgebreide administratieve bedrijfs
software van Exact. Met Exact Globe 
wordt in één keer de totale administra
tieve basis onder het gehele bedrijfs
proces georganiseerd. Zowel de financi
ele, logistieke en productie administra
tie worden georganiseerd met alle ver
banden tussen afdelingen en vestigin
gen. Alle transacties worden verwerkt 
in een grote database en daarmee 
beschikt een ondernemer altijd over 
actuele gegevens. Daarnaast heeft BMP 
ook Exact Synergie. “Exact eSynergy is 
de oplossing voor online samenwer
ken. Zoals de naam aangeeft, bevordert 
het de synergie binnen een onderne
ming. Alle medewerkers hebben via het 
Web toegang tot realtime informatie, 
opgeslagen in één centrale databron. 
De centrale databron bevat alle docu
menten, transactionele data, en andere 
vormen van informatie die binnen een 
organisatie gebruikt worden. En, op 
basis van vooraf opgestelde veiligheids
coderingen, kunnen medewerkers de 
voor hen relevante informatie bekijken 
en bewerken. Door van Exact eSynergy 
het platform voor communicatie en 
samenwerking te maken, zit niemand 
meer om antwoorden verlegen. 
Alle gegevens zijn nu zonder tussen
komst van personen op een makkelijke 
manier te benaderen, ongeacht of 
personen wel of niet aanwezig zijn.”, 
aldus van Kruistum.

BMP Datapartners is te vinden aan 
De Roysloot 12G, 2231 NZ Rijnsburg
Telefoon: 0714034643
fax 0714033861
Kijk ook eens op Internet: 
www.bmpdatapartners.nl 
of mail ons via 
koos@bmpdatapartners.nl


