If you wait for perfect conditions, you will never
get anything done.”.........
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“ONAFHANKELIJKE SERVICE INTEGRATOR
VOOR ORGANISATIES MET COMPLEXE EN
KRITISCHE INFRASTRUCTUREN”
Als service integrator levert Intergrid diensten op het gebied van IT, OT,
IoT, Security , Infrastructuur en Strategische vraagstukken. De kracht van
Intergrid kenmerkt zich door haar onafhankelijkheid, expertise en
professionaliteit.

4-10-2020

2

Missie & Waarden
“Intergrid wil bijdragen aan het
vertrouwen in de maatschappij en helpen
bij het oplossen van belangrijke courante
uitdagingen.”
Dat is onze missie en daarmee dé toetssteen voor de dingen
die we doen of willen gaan doen én voor het bepalen of iets
een succes is.
Voor Intergrid zijn waarden bepalend voor wie we zijn. Het
gaat er niet alleen om wat we doen, maar vooral ook hoe we
het doen.
Wij maken samen met onze klanten, partners en
medewerkers het verschil vanuit onze Betrokkenheid,
Professionaliteit, Integriteit en Onafhankelijkheid.

4-10-2020

3

Bedrijfsprofiel
• Door de opkomst en exponentiële groei van nieuwe
technologieën verandert de wereld de aankomende jaren
radicaal.
• Geen bedrijf of organisatie kan om de gevolgen van de
verregaande digitalisering en informatisering heen.
• Intergrid kent de uitdagingen in uw branche en vertaalt
marktproblemen van de toekomst naar creatieve en
innovatieve oplossingen.
• Intergrid is uniek in zijn aanpak van professionele
dienstverlening op het gebied van IT, OT, IoT, Security,
Infrastructuur en Strategische vraagstukken.
• Onze professionals hebben daarom een zeer brede visie
op de vraagstukken van onze klanten. Intergrid is de
betrouwbare en innovatieve partner die u nu inzicht geeft
in de kansen van uw toekomstige business.
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Complexiteit!

In deze complexe wereld hangt alles nauw samen. Verander je het ene
element dan heeft dat impact op het andere element.
Intergrid constateert dat veel bedrijven worstelen met vraagstukken op
het gebied van organisatie, digitalisering, security en kostenbesparing.
Vanuit dat perspectief focust Intergrid zich op de 4 fundamentele pijlers
ter waarborging van uw business continuïteit.
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Complexe uitdagingen van vandaag en de toekomst
“Tegenwoordig gebruiken steeds meer organisaties een breed en divers netwerk van leveranciers
om hun diensten te ondersteunen en waarde te creëren door specialisatie. Intergrid Service
Integrator heeft zich ontwikkeld als antwoord op de extra complexiteit die dit met zich
meebrengt en helpt organisaties met Best in Class oplossingen met kostenefficiëntie als
fundament.”
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Security

Digitale transformatie

Een integrale aanpak verzekert u van de
beste grip op uw informatiebeveiliging.
Daarom brengen wij Technologie,
Mensen en Processen samen in een
innovatieve en integrale totaaldienst:
InterSecurity.
Cyber Risico Assessment
De Cyberrisico beoordeling biedt een
gestructureerde, kwalitatieve
beoordeling van het cyberrisico van uw
organisatie en vormt de basis voor
verdere onderzoeken.

Zorg voor een heldere
toekomstvisie vanuit de top en een
cross-functioneel transformatie
team.
Wij geloven dat het digitaal
transformeren van organisaties
meer is dan het implementeren van
een nieuw informatiesysteem of
het digitaliseren van een proces.

Energietransitie
De energiesector is constant in
beweging en dat zal voorlopig wel zo
blijven. Denk aan nieuwe
businessmodellen, IT/OT integratie en
digitaal en datagedreven netbeheer.
Wij helpen u met de verschillende
uitdagingen die de energietransitie met
zich meebrengt.
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Quality Assurance &
Project Recovery
Een projectmanagementaudit is een
onderzoek dat is opgezet om de
werkelijke status te bepalen van het
werk dat aan een project wordt
uitgevoerd en de conformiteit ervan
met de projectverklaring, inclusief
tijdschema en budgetbeperkingen.
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Portfoliomanagement

Dev-Ops/Agile/Lean

Strategische doelen, vertaald naar
programma’s en projecten, ieder met
hun eigen business case en business
added value; baten vs. lasten. Dé
termen die aan de basis staan voor de
rechtvaardiging van
Portfoliomanagement in de eerste
fase. Fundament om grip te krijgen
op de business doelstellingen en
financiën.

Lagere kosten, beter
risicomanagement en meer
flexibiliteit is meer en meer een
vereiste om snel en efficiënt in te
kunnen spelen op snel veranderende
omstandigheden in de markt.

Operations in Control

Data Analytics

Omzetgroei vanuit uw waardeketen
kunt u realiseren door uw strategie te
transformeren naar een werkend en
winnend bedrijfsmodel. Wij helpen u
uw processen zo te optimaliseren en
uw organisatie zo te ontwerpen dat u
meer waarde creëert, kosten
vermindert en verspilling tegengaat.

De juiste persoon op board- en
stafniveau beschikt over de juiste
data, op het juiste moment en kan
deze op de juiste wijze interpreteren:
Essentieel bij het maken van
strategische beslissingen . Wij maken
dit mogelijk door grondige
modellering, analyses en een heldere
toelichting daarbij.

Wij helpen u met de transitie naar een
Agile ‘way of working’ inclusief de
voortzetting vanuit Devops.
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Consultancy

Interim Professionals

Om uw bedrijfsdoelen te bereiken
heeft u ervaring en een vooruitziende
blik nodig. Het is belangrijk dat u de
juiste beslissingen neemt om uw
bedrijf met vertrouwen de toekomst
in te loodsen. In onze strategische
adviezen zetten we voortdurend in op
duurzame groei voor u, uw klanten en
uw medewerkers.

Onze consultants weten dat alleen
diepgaande proceskennis, samen
met effectief leiderschap en een
begrip van de situatie op de
werkvloer leidt tot heldere én
realistische oplossingen. Daarnaast
koppelen wij kennis van IT aan
kennis van de business.

Detachering

Turnkey Projecten

Intergrid kiest voor echte specialisten
die direct impact kunnen hebben
binnen uw organisatie. Hun kennis en
kunde zorgt ervoor dat zij moeiteloos
kunnen meewerken op het niveau
dat u gewend bent.

Met onze resultaatgerichte
werkwijze, projectmatige aanpak en
Intergrid methode zorgen we ervoor
dat u de stip op de horizon
daadwerkelijk bereikt.
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Onze partners
WEB & DARK WEB SCANNEN EN WAARSCHUWEN
RiskIQ Digital Footprint biedt volledig zicht op
uw assets buiten de firewall. In tegenstelling tot
scanners- en IP-afhankelijke dataleveranciers, is
RiskIQ Digital Footprint de enige oplossing met
samengestelde intelligentie, detectie op
codeniveau en geautomatiseerde detectie van
bedreigingen en blootstellingsmonitoring.
Beveiligingsintelligentie voor uw kwetsbare
aanvalsoppervlakken.
RiskIQ PassiveTotal verzamelt gegevens van het
hele internet, absorbeert informatie om
bedreigingen en de infrastructuur van aanvallers
te identificeren en maakt gebruik van machine
learning ter versterking van het zoeken naar en
reageren op bedreigingen. Met PassiveTotal krijgt
u inzicht in wie u aanvalt, hun tools en systemen,
en indicatoren voor compromittering buiten de
firewall. Voor bedrijven en derden.

ZELFLERENDE CYBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Net als een immuunsysteem beschermt
Darktrace's toonaangevende Cyber Artificial
Intelligence tegen onvoorspelbare bedreigingen
binnen de gehele onderneming, van E-mail,
Cloud, SaaS tot (computer)apparatuur en IoT.
Wereldwijd vertrouwen meer dan 3.500
organisaties op Darktrace om hun digitale DNA te
begrijpen en binnen enkele seconden autonoom
te reageren op opkomende aanvallen
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MOBIELE BEDRIJFSBEVEILIGING
(BYOD & Mobile device)
zIPS De enige Mobile Threat Defense-oplossing
die on-device machine learning based
bescherming biedt tegen kwaadaardige (app)aanvallen op Smartphones en Tablets
(iOS/Android) en Chromebooks.
MAPS De enige complete beveiligingsoplossing
voor mobiele applicaties, bedoeld voor
ontwikkelaars van mobiele apps gedurende de
gehele Software Development Lifecycle (SDLC)

CONTROL THE FLOW
Flowmon's netwerkintelligentie integreert
NetOps en SecOps in één veelzijdige oplossing.
Het is in staat om het verkeer automatisch te
monitoren en bedreigingen te detecteren en
creëert een sterke basis voor geïnformeerde
besluitvorming zonder dat er veel informatieruis
hoeft te worden gefilterd. De intuïtieve interface
stelt IT-professionals in staat om snel te leren
over incidenten en anomalieën, de context, de
impact, de omvang en vooral de hoofdoorzaak
ervan te begrijpen.
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Onze partners

VULNERBILITY MANAGEMENT
Je kunt niet beveiligen wat je niet kunt zien of niet
weet. Identificeer automatisch alle bekende en
onbekende assets op uw wereldwijde hybride-IT-onpremise, endpoints, cloud, containers, mobiel, OT en
IoT voor een complete, gecategoriseerde inventaris,
verrijkt met details zoals informatie over de
levenscyclus van de leverancier en nog veel meer.

Distology is een gepassioneerde en zeer deskundige
IT-beveiligingsdistributeur, die de beste leveranciers
van rassen vertegenwoordigt en een uitgebreid
netwerk van IT-resellers in de hele EMEA-regio
ondersteunt.

4-10-2020

END POINT SECURITY (laptop, desktop e.d.)
Bescherming van meer dan 110 miljoen gebruikers
wereldwijd, 30 jaar ervaring in technologische
innovatie en alom geprezen om zijn
(Endpoint)Security oplossingen.
De nummer één Security Partner van de Europese
Unie. ESET LiveGrid zorgt voor een wereldwijd
netwerk dat continu potentiele dreigingen
detecteert en blokkeert op uiterst effectieve wijze.

CLOUDINTERGRATIEDIENSTEN
In de digitale wereld van vandaag zijn uw
bedrijfsprocessen sterk afhankelijk van de juiste
en actuele gegevens. Intergrid & Onetrail helpt u
alle data realtime te beheren en elimineert de
complexiteit. Het Onetrail Trading Partner
Network is een unieke oplossing waar al
honderden partijen op aangesloten zijn: via EDI,
traditionele formaat vertalingen of online
portalen.
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Onze opdrachtgevers
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"Delay is the natural killer of opportunity"
(Victor Kiam)

“The more we postpone, the more we pay”
(Ban Kimoon)

4-10-2020

13

