DARWIN
Architectuur & Licentieadvies
Darwin uw Oracle
specialist op maat
Als Oracle Specialized
Partner richt Darwin zich
op de optimale toepassing
van Oracle oplossingen.
Darwin geeft advies en
ondersteunt op het gebied
van Oracle architectuur,
applicatie-ontwikkeling en
efficiënt licentiegebruik.
Tevens is Darwin
gespecialiseerd in het
verzorgen van Oracle
maatwerktrainingen en de
instroom van IT-talenten.

Oracle architectuur in úw IT-organisatie
Oracle loopt voorop met nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals cloud,
mobile apps, big data en software as a service. Wat betekent dat voor uw ITomgeving? Zijn uw toepassingen en architectuur efficiënt ingericht en klaar voor
deze toekomst?

Van architectuur naar realisatie
Darwin IT-Professionals is niet voor niets ‘Specialized Service Oriented
Architecture’ partner van Oracle. Wij adviseren over een efficiënte en
toekomstvaste Oracle architectuur en ondersteunen u met de implementatie van
middleware en integratieoplossingen. Zo realiseren wij uw Business-to-Business
koppelingen met Oracle SOA Suite en BPM, applicatie-integratie met Oracle
Service Bus en maatwerk applicaties met APEX en ADF frameworks. Weblogic
Server is de spil van deze oplossingen.

Optimaliseer uw Oracle licenties
Wat betekent een goede architectuur voor uw Oracle licenties? De licenties en
de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten maken een substantieel deel uit
van uw IT-budget. Kunt u besparen op uw licentiekosten? De specialisten van
Darwin analyseren uw huidige IT-infrastructuur en applicatiearchitectuur, om
zo te komen tot een optimale – en toekomstvaste - inrichting van uw Oracle
licentiestructuur. Hierbij houden wij rekening met de IT-roadmap voor uw
ontwikkel-, test- en productieomgevingen.

Waarom Darwin ook bij ú kan werken
Referenties:

Wij dragen onze kennis aan u over. Onze specialisten hebben minimaal 10 jaar
recente ervaring met Oracle technologie en zijn op meerdere gebieden van het
Oracle portfolio gecertificeerd. Samen met u werken zij de architectuur uit en
realiseren de oplossing, optimaal gebruik makend van de functionaliteit van de
Oracle producten. Wij kijken bovendien kritisch en creatief naar een
kostenefficiënte inrichting van de benodigde Oracle licenties.
Wilt u met ons van gedachten wisselen over wat Darwin op het gebied van
Oracle technologie, architectuur en licentie optimalisatie binnen uw organisatie
kan betekenen? Neem dan contact op met:
Hans Alkemade, hans.alkemade@darwin-it.nl, 06 5024 3423 of met
Mike Kruijsdijk, mike.kruijsdijk@darwin-it.nl, 06 5550 4553.

