Toonaangevend in datamanagement en storage

Toegewijd aan uw succes
nu en in de toekomst
Bedrijfsoverzicht
$ 5,5 miljard omzet,
11.500+ werknemers,
115+ kantoren

Nr. 1 branded storage-OS
NetApp ONTAP1

Ons bedrijf
Wereldwijd rekenen toonaangevende organisaties op NetApp
voor software, systemen en services waarmee ze hun data kunnen
beheren en opslaan. Klanten waarderen onze samenwerking,
expertise en passie om ze nu en in de toekomst vooruit te helpen.
Onze bedrijfscultuur
We willen een modelbedrijf zijn in alles wat we doen. Dat betekent
dat we onze klanten, aandeelhouders, medewerkers, partners en
buren oplossingen bieden die hun veel voordelen bieden.
We streven ernaar onze kernwaarden in de praktijk te brengen:
• Vertrouwen en integriteit
• Leiderschap
• Eenvoud
• Aanpassingsvermogen
• Teamwork
• Go Beyond
• Resultaten boeken

Nr. 6 beste internationale
werkgever in 20162

Onze klanten
Sinds de start in 1992 geeft NetApp ondernemingen van
uiteenlopende grootte een concurrentievoordeel: ze kunnen sneller
en betaalbaarder innoveren dan hun concurrenten.
Wereldwijd ondersteunen serviceproviders meer dan een miljard
klanten met diensten die zijn gebouwd op NetApp. Met de hulp
van NetApp verleggen mediabedrijven de grenzen van hun
fantasie en prestaties.
Dankzij onze flexibele storagearchitectuur houden
internetbedrijven gelijke tred met de datagroei en de vraag naar
nieuwe diensten. Gameproducenten gebruiken NetApp-storage
om als eerste op een markt in te springen. Banken en financiële
giganten vertrouwen op NetApp voor het opslaan, onderhouden,
beschermen en aanbieden van hun bedrijfskritische data.

Onze technologie en expertise
Wij richten onze innovatie op de meest prangende datakwesties
van onze klanten. Zij erkennen de meerwaarde van onze
superieure integratie en toewijding aan openheid. Onze klanten
De kracht van onze bedrijfscultuur betekent dat we de talentvolste
werknemers uit de branche aantrekken om te werken aan het succes kunnen hun IT-omgeving ontwerpen, implementeren en
ontwikkelen door te profiteren van onze kennis en vaardigheden.
van onze klanten. Als gevolg hiervan staan we al 13 aaneengesloten
jaren in de lijst “100 Best Companies to Work For®” van FORTUNE.
Onze visie voor een datafabric die verschillende
managementomgevingen en clouds naadloos verbindt, is de
richtlijn voor onze innovatie.

NetApp-oplossingen voor datamanagement en storage
Bedrijfsdatacenters

Gedeelde storage-infrastructuur

Specifieke storageoplossingen
Flashdisksystemen voor zeer hoge
performance

Clouddatacenters

ONTAP voor gedeelde
infrastructuur

E-serie voor snelheid én
betaalbaarheid
StorageGRID® voor
web-scale objectstorage
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Onze oplossingen
ONTAP biedt het benodigde databeheer voor klanten in één
platform, van het lokale kantoor tot het datacenter tot de cloud.
Ons brede flashportfolio omvat ultrasnelle hybride en
flashdisksystemen waarmee bedrijfsprocessen worden versneld en
de tevredenheid van onze klanten wordt verbeterd.
Onze Big Data-oplossingen vereenvoudigen het management van
grootschalige storagesystemen met vaste content.
Met onze systemen uit de E-serie kunnen klanten voorzien in de
benodigde storage- en verwerkingscapaciteit voor specifieke
workloads.
Onze Professional Services-deskundigen helpen klanten bij het
vereenvoudigen van hun IT-infrastructuur, het verbeteren van hun
efficiëntie en flexibiliteit, en het verder afstemmen van IT op de
bedrijfsdoelen.

Onze partnerschappen
We hebben een duurzame samenwerking met de beste partners
in de branche op het gebied van applicaties, infrastructuur,
consulting en reselling en hebben één doel voor ogen: het
succes van onze klanten. Wereldwijde ondernemingen, lokale
bedrijven en overheidsinstanties vertrouwen op NetApp en ons
samenwerkingsverband met partners om maximaal te profiteren
van hun IT-investeringen.
Onze services en support
Professional Services-teams van NetApp en onze partners bieden
assessment-, ontwerp- en implementatieservices om de IT-omgeving
van klanten te optimaliseren. Deze deskundigen helpen klanten om
nieuwe functionaliteit met vertrouwen te implementeren. De zeer
responsieve wereldwijde supportorganisatie van NetApp voorziet in
de benodigde systemen, processen en personeel, zodat complexe en
cruciale omgevingen voortdurend kunnen blijven functioneren.

Een aantal van onze mondiale partners

Contact opnemen
We hebben meer dan 115
kantoren. Als u wilt weten
wat het dichtstbijzijnde
kantoor is, gaat u naar
www.netapp.com/nl/contact-us.

www.netapp.com/nl

Noord- en Zuid-Amerika
NetApp
495 East Java Drive
Sunnyvale CA 94089
VS
Tel: +1 408 822 6000

Amerikaanse
Publieke sector
NetApp
1921 Gallows Road
Suite 600
Vienna, VA 22182
VS
Tel: +1 703 918 7200

Europa / Midden-Oosten / Afrika
NetApp B.V.
Boeing Avenue 300
1119 PZ Schiphol-Rijk
Tel: +31 (0)20 503 9600
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Azië-Pacific
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#08-01, Millenia Tower
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