TriOpSys & Aangetekend Mailen
TriOpSys
TriOpSys is gespecialiseerd in het ontwerpen,
bouwen en beheren van Mission Critical ITsystemen, ofwel bedrijf kritische
softwaresystemen die nooit uit mogen vallen.
Voorbeelden zijn verkeer- en alarmcentrales
(te land, ter zee en in de lucht), berichten- en
commandocentrales, meldkamers en uiteraard
ook de systemen voor Aangetekend Mailen.
De activiteiten van TriOpSys zijn verdeeld over
drie domeinen: Traffic Management, Public
Safety & Security en Defence & Space.
Rob Timman, Algemeen Directeur van
TriOpSys, vertelt over zijn ervaring en visie op
de samenwerking met Aangetekend Mailen.

De Aanleiding
Rob Timman hoorde via zijn netwerk van het
bestaan van Aangetekend Mailen en kwam al
snel in contact met Philip Voogt, eigenaar van
Aangetekend BV. Rob Timman vertelt: “In
eerste instantie raakten wij met Philip aan de
praat over de dienst Aangetekend Bellen’.

Hoe zou je de samenwerking met
Aangetekend Mailen beschrijven?
“Onze samenwerking is uitgegroeid van een
investering in een startup tot een goedlopende,
zakelijke maar ook een vriendschappelijke
samenwerking.
Deze manier van samenwerken is erg fijn en is
uiteindelijk de basis voor een prachtig
voorbeeld van een geslaagd Mission Critical
IT-Systeem.” Aldus Rob Timman.

Wat is ieders toegevoegde waarde in deze
samenwerking?

Daarmee zijn wij technisch aan de slag gegaan
en hebben deze dienst ontwikkeld. Vervolgens
kwam er uit de markt naar voren dat er een
nog grotere behoefte bestond, namelijk voor
de dienst Aangetekend Mailen. Na flink wat
technisch uitzoekwerk en het bouwen van een
prototype bleek dit technisch goed haalbaar te
zijn, en hebben wij samen met de mensen van
Aangetekend deze dienst professioneel
opgezet”

De switch
Dus Aangetekend Bellen werd Aangetekend
Mailen. Wat vond u van deze switch? “Een
hele goede keus. Wij zagen de potentie van
deze dienst en zijn begonnen met de
ontwikkelingen. Vandaag de dag is de potentie
van de dienst zeker bewezen, door de grote
klantenkring van Aangetekend Mailen en de
vele servers die zij hebben draaien. Erg leuk
om dit te zien en om hier een deel van uit te
maken!”

“Aangetekend Mailen: Een prachtig
voorbeeld van een geslaagd Mission
Critical IT-Systeem.”

Wat verwacht je voor de toekomst?
“Mijn verwachting is dat Aangetekend Mailen
een enorme groei gaat doormaken. De grote
klantenkring en de stabiele, goedwerkende
techniek achter het product laat zien dat zij
klaar zijn voor nog veel meer klanten en dus
klaar zijn voor de toekomst.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze technische
partner TriOpSys? Kijk dan snel even op hun
website.

De technische expertise van TriOpSys: het
ontwerpen, bouwen en beheren van bedrijf
kritische systemen waarbij uitval niet is
toegestaan, sluit volgens Rob Timman perfect
aan bij de behoeftes van Aangetekend Mailen.
Dit met de commerciële kennis van het team
van Aangetekend Mailen zorgt al jaren voor
een product wat heel stabiel en goed staat.

www.aangetekendmailen.nl I info@aangetekendmailen.nl
tel: 0346-581 731

