
kpn.com/dsh

KPN Data Services Hub
Verbind uw organisatie met realtime informatie

In onze veranderende wereld is de waarde van data niet meer te onderschatten. Dit heeft zich in veel branches ook al 
bewezen. Onze continu groeiende behoefte naar informatie moedigt dit verder aan. Data worden daarbij steeds vaker 
door apparaten en sensoren geproduceerd. Door controle te krijgen over deze informatiestromen, kunt u realtime 
reageren met behulp van data. De KPN Data Services Hub biedt u een platform om data te ontsluiten, te analyseren  
en te distribueren. Zo kunt u zich blijven richten op waardecreatie terwijl KPN de randvoorwaarden invult. 

Met de komst van nieuwe technologieën is de noodzaak om 
snel te kunnen meebewegen en aanpassen aan veranderingen 
in de markt groter dan ooit. Flexibel ondernemen is een duidelijk 
zichtbare trend en wens bij veel organisaties. Diegenen die 
daarnaast in staat zijn om data te gebruiken om op deze 
veranderingen in te spelen, hebben een grote voorsprong op 
concurrenten. Toch is dit voor veel organisaties niet altijd 
makkelijk. Ambitieuze projecten blijven vaak hangen in de 
proof-of-concept-fase of stranden als pilot. De oorzaak hiervan 
is dat de infrastructuren vaak beperkt worden door 
belemmeringen op het gebied van security, schaalbaarheid en 
robuustheid. Ook zijn ze lastig met elkaar te verenigen, waardoor 
optimale integratie van data, datastromen en software-
toepassingen uitblijft. Waardevolle data bevinden zich hierdoor 
op verschillende plekken binnen en buiten uw organisatie, maar 
de échte waarde van uw data kunt u niet ontdekken en benutten. 
Want data kunt u niet alleen gebruiken om te voorspellen waar 
de kansen liggen, maar ook om direct en realtime te reageren 
op mogelijkheden en ontwikkelingen. Zo gaat u van reactief 
ondernemen naar event-driven ondernemen. Alleen zo kunt u 
uw organisatie echt flexibel en toekomstgericht maken.
 

Realtime Informatie uitwisselen én analyseren
De KPN Data Services Hub is een platform-as-a-service dat de 
ruimte biedt om met data direct te reageren op relevante 
ontwikkelingen. De KPN Data Services Hub heeft als kern-
functio naliteit realtime informatie-uitwisseling. Het platform is 
multi-tenant, waardoor u gemakkelijk entiteiten, zoals afdelin-
gen, leveranciers of partners, kunt aanmaken die met uw 
bestaande data aan de slag gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld 
relevante informatie delen met collega’s, leveranciers, fabricage- 
en productie-omgevingen. U kunt zelfs informatie delen met uw 
concurrenten. Omdat alle omgevingen van elkaar gescheiden 
zijn en in het beheer blijven van de eigenaar, houdt u namelijk 
controle over concurrentie- of bedrijfsgevoelige informatie, 
maar kunt u uw informatie wel delen. Op die manier blijft 
informatie beschermd, terwijl u wel profiteert van de krachtige 
meerwaarde van datadeling en samenwerking. Zowel binnen, 
als buiten uw organisatie.

APPLICATIONS & DATA  



Van data naar informatie
Vertaal datastromen naar informatie. 
U bent vrij in het kiezen van gewenste 
technologische toepassingen door 
gebruik van containers. 

Van informatie naar actie
Vertaal informatie naar actie, bijvoorbeeld 
in de vorm van een presentatie naar 
een eindgebruiker of door een apparaat 
aan te sturen.

Houd de regie
Optimaliseer uw datastromen, bepaal 
wie actief is op uw platform en hoe de 
datastromen gedeeld mogen worden.

Data ontsluiten
Verbind verschillende 
datastromen en apparaten 
via diverse protocollen.
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U kiest zelf welke datastromen u wilt publiceren en hoe u deze 
wilt inrichten of combineren. De verschillende datastromen 
komen uit op het platform. Deze worden hierop gecombineerd 
en geanalyseerd. De resultaten hiervan kunt u vervolgens in 
elke gewenste vorm presenteren. 

Wel de functionaliteiten, niet het gedoe
De KPN Data Services Hub is een managed service.  
Dit betekent dat KPN het functioneren van de dienst bewaakt. 
Wij verzorgen de bouw en architectuur van de omgeving. 
Uiteraard houden we deze voortdurend up-to-date en stabiel, 
zodat u zich kunt concentreren op het creëren van waarde 
voor uw organisatie op het platform. Hierop kunt u namelijk 
op een gemakkelijke manier grote volumes data ontsluiten, 
analyseren en distribueren. Het stelt u in staat om op een 
gemakkelijk en overzichtelijke manier te werken met de data 
uit deze verschillende bronnen. 

KPN is al jaren koploper op het gebied van verbinden.  
Daarom vinden wij het ook belangrijk om voortdurend op zoek 
te gaan naar nieuwe en betere manieren om dit te faciliteren.  
Wij willen een nieuwe betekenis geven aan connectiviteit.  

Naast uitwisselen van data, willen we ook faciliteren dat u 
informatie direct kunt gebruiken. Dit moet uiteraard gebeuren 
in een omgeving die veilig is en waar het belang van privacy 
en transparantie centraal staat. KPN heeft dan ook geen 
boodschap aan de boodschap. De inhoud van uw data-
stromen en berichten blijft van u. Het beveiligen van deze 
inhoud en de verplaatsingen van de datastromen, dat zien wij 
wel als onze taak.  

Over KPN Data Services Hub
De KPN Data Services Hub helpt uw organisatie om te blijven 
versnellen om zo de concurrentie voor te blijven. Met de KPN 
Data Services Hub kunt u profiteren van de mogelijkheden 
van (uw) data via een gemakkelijk te gebruiken platform. U 
houdt volledige controle over uw bronnen, inclusief logging.

• Pak 2 jaar voorsprong
En concentreer u op uw kerncompetenties 

• Houd grip op uw end-to-end informatiestromen
Koppel een nagenoeg oneindig aantal bronnen, zowel 
intern als extern

• Ondersteun uw autonome teams en partners
Voorkom lock-in, maar behoud flexibiliteit en optimale  
verwerkingssnelheid

Ontdek alle nieuwe mogelijkheden met KPN 
Neem voor meer informatie contact op met uw KPN  
Accountmanager of mail naar dataserviceshub@kpn.com   

‘U kunt zich blijven richten op 
waardecreatie terwijl KPN de 
randvoorwaarden invult.’ 

A
D

-1
90

70
/1

0
-1

8/
KR

E


