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“track-and-trace” GPS
Voertuigvolgsysteem en
ritregistra�e: Inzicht in
�jdregistra�e, kilometerregistra�e, mobiliteitsvergoeding,
ﬂeetmanagement en eco
driving.
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+10.000

voertuigen/ personen/ materieel

2011
RAM Infotechnology

1993
RAM Mobile Data opgericht

“Als specialist in de branche
ontsluiten we ruim 17 mln.
patiëntendossiers”

2003
RAM track-and-trace

We zijn ervan overtuigd dat ICT in alle onderdelen van bedrijven aan het groeien is. Dat hee� zijn
consequen�es, zeker in complexe organisa�es waar data een kri�sch onderdeel is van de bedrijfsvoering.
eCumulus is een complete
werkplekoplossing, inclusief
geïntegreerde applica�es,
hos�ng, beheer, beveiliging
en back-up. Schaalbaar en
applica�e-ona�ankelijk.

U bent bij RAM aan het juiste adres voor een partner welke op professionele wijze voor u
oplossingen biedt in de informa�e en communica�etechnologie.
RAM is een Nederlandse onderneming. Met ruim 135 medewerkers op het gebied van ICT helpen
wij vooraanstaande ondernemingen. Dit doen wij met slimme oplossingen en door gezamenlijk
en zorgvuldig behoe�en te onderzoeken waar het gaat om verbindingen en ICT.
Door samen met u te werken aan een ICT-omgeving waarbij er balans is tussen verbondenheid,
vernieuwing en veiligheid laten we onze toegevoegde waarde zien.

RAM Infotechnology levert werkplekken, end
user support en hos�ngdiensten aan Nederlandse klanten.
RAM hee� een eigen private cloudpla�orm
(eCumulus), een ecosysteem waarmee het
bedrijf inspeelt op behoe�en van klanten in
de sectoren zorg, overheid, ﬁnanciële en
zakelijke dienstverlening. Het bedrijf is
gespecialiseerd in hos�ng van missie-kri�sche
applica�es waar data security een grote rol
speelt.

RAM Mobile Data is gespecialiseerd in het
leveren van vaste en draadloze netwerken en
beschikt over de nodige kennis en ervaring om
organisa�es van op�male oplossingen te
voorzien. In de loop der jaren hee� RAM de
meest uiteenlopende projecten van datacommunica�e voorzien, denk o.a. aan parkeer/
route informa�esystemen, mee�nstalla�es
(water- en rioolgemalen), tankinstalla�es,
ﬂitspalen, verkeerslichten, grensbewaking,
etc.

RAM track-and-trace hee� ervaring met
zakelijke mobiliteitsoplossingen voor met
name de bouw en service & installa�e markt
in de Benelux. Ter ondersteuning van de
bedrijfsprocessen, levert RAM voertuig-,
persoons- en materieelgebonden track &
trace systemen en analy�cs. Denk aan (ﬁscale)
ri�enregistra�e, materieelbeheer, �jdregistra�e, aanwezigheidsregistra�e, carsharing en
eco driving. Daarbij staan innova�e, kwaliteit
en goede service voorop.







RAM
Ptolemaeuslaan 69
3528 BR Utrecht

+31 (0)30 239 03 90

www.ram-mobiledata.nl info@ram.nl
www.ram-it.nl
info@ram-it.nl
www.track-and-trace.nl info@track-and-trace.nl

+32 (0)2 715 2511

www.track-and-trace.be

Woluwelaan 148-150
1831 Diegem



info@ram.be

