
Vanuit ambitie naar onbezorgde IT
Het mooie van ambities is dat je nooit klaar bent ze te realiseren. Gisteren was 
mooi, vandaag is prachtig en morgen wordt geweldig. Continu op zoek naar de 
grenzen van het onmogelijke om uw klanten een geweldige ervaring te laten bele-
ven. Iedere dag weer.
En dat is ook onze spirit. Een geweldige klantervaring en vooral ongelooflijk goe-
de IT. Niet het technische geneuzel over bits en bytes, maar concreet kijken wat 
er nodig is om uw ambities te overstijgen en ervoor te zorgen dat IT een krachtig 
middel is om uw doelstellingen te realiseren. Onze graadmeter is niet het lampje 
dat groen is. Wij zijn pas tevreden als iedereen binnen uw organisatie vindt dat IT 
het verschil maakt. Met een frisse blik op ICT zorgen wij er iedere dag voor dat 
duizenden mensen naar volle tevredenheid kunnen werken. En als een VIP wor-
den ondersteund als er vragen zijn. 

Have a nice day 
met IT die écht 

past bij uw bedrijf!



Hallo ambitie… dag techniek!
Vijfsterren dienstverlening
 
Lemontree biedt duidelijke IT-diensten met vijfsterren ondersteuning. Van een 
IT-Masterplan tot dagelijkse hulp met complete dienstverlening. Onze klanten heb-
ben behoefte aan kwalitatieve diensten die betaalbaar zijn. Samen met hen leggen 
wij, in een hechte relatie, de weg af naar een onbezorgde IT-omgeving en een 
samenwerking op basis van persoonlijke en hartelijke communicatie, respect en 
vertrouwen. Het resultaat is rust in de organisatie en focus op de bedrijfsprocessen.

Het IT Masterplan
Een goede vraag is vaak beter dan 50 slechte ideeén. Maar hoe vaak stelt uw IT-afdeling de vraag aan werknemers wat 
ze echt nodig hebben om productiever te zijn en nog beter te kunnen samenwerken? Het zou u veel voordelen kunnen 
opleveren om dit eens te doen. Het leidt niet alleen tot een veel beter inzicht en gerichtere inkoop van IT-functionaliteit, het 
maakt automatisering binnen uw bedrijf sterker, beter en efficiënter. Naar klanten en naar medewerkers!

Een heldere toekomst
Lemontree wil samen met u de techniek van ICT overstijgen en inzoomen op de functionele behoefte waarmee werkne-
mers beter, sneller, professioneler en klantgerichter kunnen werken. Daarbij kijken wij met de werknemer zelf wat er kan 
verbeteren om communicatie en productiviteit te verbeteren. In interactieve workshops vragen wij wat men nodig heeft, 
wat wij doorvertalen naar een ‘IT Master Plan’; een ideale omgeving, waarbij mensen optimaal kunnen samenwerken en 
professioneel hun werk kunnen verrichten. En een duidelijke roadmap hoe we daar gaan komen.

Van workshop naar IT Masterplan
 Het begin is heel eenvoudig. In de workshop IT Master Plan nemen wij uw IT en gebruikers mee in een functionele toe-
komstreis. We kijken naar wat er door IT geleverd wordt en wat de wensen en eisen uit de organisatie zijn. Dit vertalen we 
in het ‘IT Masterplan’. Uw virtuele CIO begeleidt u vervolgens om daar snel en kostenefficiënt te komen.

• Uw ICT sluit volledig aan bij de bedrijfsambities van uw 
organisatie 

•  U beschikt over een duidelijk advies en een heldere 
roadmap hoe ICT past bij de dagelijkse behoeften van 
uw gebruikersgroepen

•  Wij kunnen u helpen een goede roadmap te maken om 
IT tegen de laagste kosten de beste functionaliteit te 
laten leveren

•  U beschikt in weinig tijd en tegen geringe kosten over 
een duidelijk beeld wat gebruikers zouden willen verbe-
teren of veranderen

•  U voorkomt dat gebruikers en afdelingen zelf gaan 
shoppen en IT de regie verliest

•  U beschikt over uw virtuele CIO, mensen met zeer veel 
ervaring op business IT alignment en verandermanage-
ment.

De Yin en Yang 
van busines en IT. 
Uw virtuele CIO

Waarom vandaag nog een afspraak maken?



ICT Expertisecentrum
Voor bedrijven die varen op continuïteit is het noodzakelijk kennis achter de hand te hebben van-
uit een professionele ICT-organisatie. Bijvoorbeeld als uw beheerder er niet is, als aanvulling op de 
aanwezige kennis of voor second opinion. In die gevallen kunt u terugvallen op het ICT-Expertise-
centrum van Lemontree.

Kennis en ervaring
Binnen het Expertisecentrum beschikt u altijd over de kennis en ervaring van onze competentie-
teams. U heeft daarmee toegang tot kennis en ervaring van gecertificeerde experts.

Inzicht en veiligheid
U heeft 24x7x365 inzicht in uw omgeving. Ook vanaf mobiele apparaten. Daarnaast loopt u geen 
onnodige risico’s door de beveiligingsscan en door mobile device management.

Met het ICT Expertisecentrum beschikt u over:

•  Kennis bij u op locatie op afroep of volgens een vooraf afgesproken schema per week; 
•  Altijd een volledig up-to-date en veilige (mobiele) werkplek door Proactief Desktop Management 
•  U bent volledig op de hoogte van de status van uw ICT-omgeving door monitoring, waarschuwing 

en managementsystemen 
•  Veiligstellen van bedrijfsinformatie op (mobiele) werkplekken
•  Uw smartphones en tablets beschikken altijd over de juiste instellingen en kunnen getraceerd, 

vergrendeld en gewist kunnen worden bij verlies of diefstal door Mobile Device Management 
•  Tijdbesparing en geldbesparing op handmatige beheer en patchactiviteiten door geautomatiseerd 

patch management en beheer.
•  Volledig inzicht in risico’s en bedrijgingen met betrekking tot bedrijfsinformatie.

Samen zorgen dat ICT iedere dag weer 
positief verrast
De wereld van ICT verandert. De wensen en eisen van de gebruikers nemen toe. Altijd en overal 
kunnen werken vanaf ieder device vergt brede en diepe kennis van systemen. Omdat het lastig is 
om over de volle breedte te beschikken over gedegen beheerkennis helpt Lemontree u op die ge-
bieden waar u dat nodig heeft. Daarbij schenken wij veel aandacht aan de menselijke kant. Duidelijk 
communiceren en afspraken nakomen is slechts het begin van onze dienstverlening. Tevredenheid, 
excellent beheer en duidelijkheid het resultaat.

Outtasken: gezamenlijk verzekeren dat ICT werkt
Bij outtasking nemen wij het beheer van bepaalde ICT-systemen van u over. Bijvoorbeeld omdat u 
onvoldoende resources heeft om het beheer door eigen mensen goed te laten verlopen. Of omdat u 
mensen wilt vrijmaken voor andere activiteiten. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het beheer 
van dat onderdeel van u over en nemen samen met uw ICT-mensen de verantwoordelijkheid voor de 
totale ICT-omgeving.

Geoliede processen en uitstekende communicatieskills
Ons motto is dat communicatie, motivatie en operationele daadkracht de basis vormen voor het 
succes van onze dienstverlening. Wij zijn pas tevreden als u het bent! Dit komt tot uiting in de dage-
lijkse gesprekken met beheerders en eindgebruikers bij onze klanten. Omdat wij aan de achterkant 
geoliede beheerprocessen en activiteiten hebben, zijn we in staat om helder en duidelijk te commu-
niceren. Niet alleen oog voor de techniek, maar vooral klantgerichte focus op de mensen die ermee 
moeten werken. Lemontree zoekt hierin voortdurend naar de balans in operationele excellentie en 
een intieme klantrelatie.

Samen naar een betere toekomst
Vanuit de intensieve samenwerking en de gesprekken over rapportage, ervaringen en toekomstplan-
nen, helpen wij u graag met het invullen van een passende toekomstgerichte ICT-omgeving. Of u nu 
zelf uw omgeving wilt faciliteren, managed services wilt afnemen of misschien naar een cloudmodel 
toe wilt werken, samen met onze transitiemanager werken we onderbouwd naar een ideale situatie 
voor uw bedrijf.

Een frisse blik op samenwerken

 Heerlijk als alles gewoon werkt



 ICT on the Move®
Gebruik maken van ICT op plekken waar je het niet 
verwacht

In sommige branches krijgen de termen altijd en overal kunnen werken een geheel nieuwe dimensie. 
Op een schip bijvoorbeeld, of in het een tijdelijk kamp in het oerwoud, of in een open veld. Het werk 
gaat door, maar bent u in staat ICT-faciliteiten te leveren buiten de grenzen van netwerktoegang?
Speciaal voor zulke specifieke toepassingen op ongewone locaties heeft Lemontree het ICT-on-the-
move® concept ontwikkeld. Waar uw medewerkers ook zijn, ze kunnen eenvoudig beschikken over 
automatisering en communicatiemiddelen. Het concept is zo eenvoudig dat het een kwestie is van 
installeren, aansluiten en werken.
Onze specialisten ondersteunen de omgeving op afstand, zodat uw medewerkers kunnen vertrouwen 
op een werkende werkplek en communicatie via satellieten of locale verbindingen.
Op dit moment heeft Lemontree al oplossingen in: Kazakhstan – Atyrau, Azerbaĳan – Baku, Georgia – 
T’Bilisi Mozambique – Pemba, Mozambique – Mocimboa da Praia, Tanzania – Mtwara, Tanzania – Dar 
es Salaam, Equatorial, Guinea – Bata Equatorial, Guinea – Malabo, Liberia – Monrovia, Nigeria – Sna-
ke Island, Nigeria – Lagos, Nigeria – Port Harcourt, South Africa – Kleinzee, Benin – Cotonou.

Lekker flexibel en alleen betalen voor wat u 
daadwerkelijk gebruikt 

U kunt natuurlijk zelf uw ICT in huis halen, maar vaak is het ook handig om functionaliteit uit de Lemontree cloud te halen. 
U betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt en u kunt heel gemakkelijk op- en afschalen. Bovendien beschikt u over 
de allerbeste hardware en functionaliteit en heeft u geen omkijken naar investeringen, updates, beheer en onderhoud. 
Lemontree biedt u veel mogelijkheden op het gebied van applicaties, werkplekken en infrastructurele oplossingen. Deze 
kunnen eenvoudig gekoppeld worden met uw ‘on premise’ omgeving, maar u kunt er ook voor kiezen om geheel vanuit 
de cloud te werken. Zowel in een geheel eigen private omgeving als in combinaties met public cloud diensten. Lemontree 
adviseert, levert en beheert graag diensten die aansluiten bij uw bedrijfsambities.

Dag en nacht werken vanuit 
uw veilige cloudomgeving

Altijd en overal werken 
met ieder apparaat
 
Flexibel werken waar u maar wilt op ieder 
tijdstip van de dag. Zonder afhankelijk 
te zijn van specifieke hardware. Het kan 
met OneDesk Mobile van Lemontree. Uw 
medewerkers kunnen altijd en overal bij hun 
volledige werkplek, zodat ze flexibeler zijn 
dan ooit. En dat terwijl u toch de volledige 
controle heeft over de veiligheid van be-
drijfsinformatie en over de functionaliteit die 
gebruikers nodig hebben.

Uw bedrijfsomgeving opzetten en ge-
bruiken is net zo gemakkelijk
 
Bij Lemontree hebben we het opzetten van uw bedrijfsomge-
ving wel erg gemakkelijk en voordelig gemaakt. Samen met onze 
adviseur kiest u het aantal servers en de hoeveelheid rekenkracht, 
geheugen en opslagcapaciteit. Daarna kan uw omgeving op basis 
van de toepassing die op de servers komt, worden ingericht. Snel, 
eenvoudig en vanaf dat ment beschikt u over de meest actuele 
hardware en volledige controle over uw bedrijfsomgeving met uw 
clouddashboard. U betaalt alleen voor wat u nodig heeft en kunt 
heel eenvoudig capaciteit op- en afschalen. Wel zo handig als uw 
organisatie gevoelig is voor seizoensinvloeden, groei of krimp.



PROFITEER VAN DE  
EVOLUTIE IN IT ZONDER  
AFBREUK TE DOEN AAN  
INVESTERINGEN UIT HET  

VERLEDEN

Iedereen praat over AVG en 
GDPR. Wij regelen het gewoon.
Op 25 mei 2018 treedt de Europese GDPR verordening in werking. Deze 
verordening vervangt de huidige Meldplicht datalekken. Met deze nieuwe wet 
geldt een omgekeerde bewijslast voor organisaties. Je zult moeten aantonen 
dat je goede maatregelen hebt getroffen om persoonsgegevens van klanten, 
relaties, personeel, prospects en andere personen te beschermen.

SAM scant op een eenvoudige en betaalbare manier uw netwerkver-
keer op bedreigingen. Dit kunnen bijvoorbeeld malware besmettin-
gen zijn die uw anti-virus pakket nog niet heeft gevonden. We kijken 
niet naar de inhoud van de gegevens en slaan deze ook niet op. 
Detectie gebeurt op basis van het gedrag en de bestemming van het 
uitgaande netwerkverkeer. Onzichtbaar voor hackers en malware.

Met SAM bent u in staat om een state of the art security oplossing 
in te zetten die tot op heden buiten handbereik was. De oplossing is 
betaalbaar, eenvoudig, snel en veilig te implementeren. SAM draagt 
eraan bij dat u te allen tijde in controle bent van wat er precies 
gebeurt in uw netwerk en stelt u in staat om “goed” vaderschap toe 
te passen en verantwoordelijkheden te kunnen nemen over uw data. 
Tevens bent u in staat om voor de wetgever te kunnen voldoen aan 
de eisen die de wet datalekken stelt.

• Uw uitgaande netwerk wordt 24x7 gemonitord
• Direct een alarm bij detectie van verdachte zaken
• U voldoet aan de wet door noodzakelijke zaken te kunnen melden
• U heeft een aantoonbaar passende maatregel geïmplementeerd

Meer informatie en gratis uitproberen:  
https://lemontree.nl/sam-scan-analyse-manage/



HPE - SIMPLIVITY

Red Bull Racing kiest voor HPE - 
SIMPLIVITY
Red Bull Racing heeft voor de IT infrastructuur gekozen 
voor SimpliVity. Zowel op de baan als daarbuiten zal het 
formule 1 team gebruik maken van de hyperconverged IT 
infrastructuur van SimpliVity. Hierdoor is Red Bull Racing 
in staat om substantiele data efficientie, capaciteitbespa-
ring, en grote verbeteringen in applicatieprestaties te re-
aliseren. Een andere reden om voor SimpliVity te kiezen 
is om de kosten van data, toepassingen en infrastructuur 
flink te verlagen.

De IT infrastructuur is een wezenlijk onderdeel van het succes van Red Bull Racing. IT moet robuust en aanpasbaar 
zijn aan de snel veranderende omstandigheden op en buiten de circuits wereldwijd. Volgens het IT team zijn het 
aantal applicatieprocessen inclusief real time dataverwerking met 60% afgenomen door het gebruik van SimpliVity. 
Daarmee levert deze oplossing qua prestaties twee keer de performance van andere oplossingen in de markt.

Het raceteam deed in 2015 haar eerste investeringen in SimpliVity om meer efficiëntie en stabiliteit te krijgen in het 
BAU systeem, zoals ERP, missie kritische in house applicaties, SQL servers en VDI. Na het gebleken succes wordt 
deze oplossing flink uitgebreid over andere aspecten van IT, te weten:
• Een half-sized replica van de reace hyperconverged infrastructuur voor testdoeleinden
• Een separaat datacenter dat zich toelegt op de verwerking van gegevens en algemene workloads op Red  
 Bull Racing’s windtunnel
• Een strechted clusterinzet voor het leveren van het hoogste niveaus van beschikbaarheid over twee data- 
 centers voor VDI-workloads op hoge framesnelheid
• GPU-versnelling high-performance VDI om veeleisende 2D- en 3D-werkstations te ondersteunen
• Uitbreiding van de hyperconverged infrastructuur voor gemengde workload virtuele servers
 

Matt Cadieux, CIO, Red Bull Racing

“We did our homework before committing to a soluti-
on for our virtualized infrastructure, evaluating all of the 
leading hyperconverged and traditional infrastructure 
vendors. We found that SimpliVity gave us predictably 
high performance while actually improving our efficien-
cy—in fact they provide 2x better performance for our 
use cases compared to the other leading hyperconver-
ged vendors.” said Matt Cadieux, CIO, Red Bull Ra-
cing. “SimpliVity has made a very positive impact on our 
infrastructure – operations and management are now 
quantifiably easier for the IT team – and we’re excited to 
be expanding this incredible performance to the track 
as well.” 

Lemontree en HPE - SimpliVity
Lemontree zet een enorme stap in de vereenvoudiging van IT. Stelt u zich eens voor dat er een complete IT be
drijfsomgeving bestaat die vanaf één simpel scherm volledig te beheren is. Die op basis van baanbrekende techno-
logie ervoor zorgt dat uw data direct wordt ontdubbeld en eenvoudig op meerdere plekken staat. Betaalbare uitwijk 
komt daarmee eindelijk binnen handbereik en back-up problemen behoren tot het verleden. Deze technologie zorgt 
er ook nog eens voor dat u uw maandelijkse rekening door twee kunt delen. Met Lemontree staat u aan de voor-
avond van een revolutie in IT. In combinatie met het IT Master Plan zorgen wij samen met u voor IT die minder tech-
nisch, meer functioneel, snel, duurzaam en heel goed betaalbaar is.

Hyperconverged IT biedt vele voordelen als het gaat om performance en kosten van  ICT. Daarom is Lemontree als 
één van de eerste partijen in de wereld ingestapt in deze baanbrekende technologie. Na een selectietraject binnen de 
bestaande technologieën heeft Lemontree de technologie en werkwijze van SimpliVity omarmd. 

Accreditatie en certificering
Lemontree is officieel geaccrediteerd om het in Amerika gepatenteerde SimpliVity aan te bieden en te implementeren. 
Hiermee is Lemontree de eerste en meest ervaren Nederlandse Certified SimpliVity Implementation Partner. Simpli-
Vity maakt traditionele servers en opslag overbodig en zorgt ervoor dat het beheren van de IT-omgeving eenvoudiger 
is, waardoor bedrijven tientallen procenten kunnen besparen op aanschaf en exploitatie. Lemontree denkt met deze 
technologie een grote verandering teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven in Nederland en daarbuiten 
omgaan met IT.



Maak nu snel een vrijblijvende afspraak
www.lemontree.nl

Lemontree – Masters in ICT
Cornelis Geellaan 43
2406 JE Alphen aan den Rijn
contact@lemontree.nl
Telefoon 088-5668733


