Neem voorsprong met het
hybrid multicloud-platform
Met het hybrid multicloud-platform van IBM
en Red Hat krijgt uw organisatie de slagkracht
om de grootste uitdagingen aan te gaan.
U versnelt innovatie, vergroot de wendbaarheid
van uw onderneming en gaat efficiënter te werk.
Die vooruitgang, gecombineerd met het hoogste
niveau van veiligheid en dataprivacy, helpt u
om uw organisatie te transformeren tot een
cognitive enterprise.

Hybrid multicloud-platform:
overal veilig bereikbaar

expertise van IBM, wereldleider in meer dan 175 landen.
Samen creëerden ze een hybrid multicloud-platform dat
enig is in zijn soort: het voldoet aan de hoogste veiligheidsen kwaliteitseisen, en is bereikbaar waar u maar wilt.

Het hybrid multicloud-platform:
ook voor uw organisatie
• Hoogste niveau van dataprivacy, veiligheid
		en flexibiliteit			
• Open source technologieën om
		waar en wanneer u maar wilt
		data en applicaties uit te rollen,
		 te beheren en te gebruiken in de cloud		
• Alle voordelen van de cloud, naadloos

Samen met open source specialist Red Hat creëerde IBM

		 afgestemd op de controle en flexibiliteit die

het hybrid multicloud-platform van de volgende generatie:

		 uw organisatie nodig heeft			
• Platform met de beste architectuur ter wereld,

• Veilig en flexibel data en apps uitrollen,
		

beheren en gebruiken

• Overal bereikbaar: on-site, maar ook in private
		

en openbare clouds

• Gebaseerd op de expertise en geprezen
		technologieën van twee marktleiders

IBM en Red Hat: de kracht van innovatie

		 compatibel met elk detail van uw onderneming

100% keuzevrijheid en flexibiliteit
Als klant of partner bent u zeker van volledige
keuzevrijheid en flexibiliteit, want Red Hats
onafhankelijkheid en neutraliteit blijven verzekerd.
We behouden zijn unieke organisatiecultuur,
sectorpartnerships en community gedreven aanpak:

Red Hat is wereldleider op het vlak van open source

samen met IBM’s expertise en betrouwbaarheid zijn

oplossingen voor organisaties. Die technologieën gaan

ze de garantie op succes voor uw organisatie.

nu gepaard met de innovatie, betrouwbaarheid en sector-

Ontdek meer op ibm.com/cloud/redhat

