TELINDUS CLOUD ADVISOR
Een intelligente cloud-strategie is noodzakelijk
voor uw digitale transformatie

IT is de katalysator voor het realiseren van een digitale transformatie. Hier
zijn echter wel randvoorwaarden aan verbonden. De IT-dienstverlening moet
toegankelijk zijn en eenvoudig, snel en flexibel aansluiten bij de wensen en
eisen van de organisatie om uw organisatie te ondersteunen. IT as a Service
(ITaaS) biedt hiervoor een oplossing. IT as a Service is - in tegenstelling tot wat
velen denken - geen technologie, maar de wijze waarop IT bedreven wordt.
Waardoor de IT-organisatie van een organisatie handelt als een eigen onderneming of dienstverlener. Een doordachte cloud-strategie speelt hierin een
sleutelrol.
Optimaal inzetten van cloud

De route naar een cloud enabled architectuur

Kostenvoordelen, eenvoudiger beheer,
snelheid en flexibiliteit: de beloftes van
de cloud. Zonder een doordachte strategie blijven de beoogde voordelen echter
uit. Om Cloud optimaal in te zetten is het
essentieel eerst strategische keuzes te
maken. Het is belangrijk om te weten waar
u nu staat. Telindus Cloud Advisor begint
met dit inzicht.

Iedere organisatie is uniek. Dit betekent dat de weg die IT-afdelingen af moeten leggen naar een cloud enabled architectuur dat ook is. Cloud betekent niet
het simpelweg buiten de deur plaatsen van (delen van) de infrastructuur, maar
keuze maken uit de voor uw organsiatie relevante Cloud eigenschappen zoals ‘on
demand self service’, ‘resource pooling’ en ‘broad network access’. Ook betekent
een cloud enabled architectuur niet dat u uw huidige infrastructuur volledig op
de schop moet gooien. Vaak zijn cloudeigenschappen ook prima in de huidige
omgeving te realiseren. Het is vooral belangrijk dat u keuzes maakt over uw weg
naar een cloud enabled architectuur.

“ Zet met ons advies de juiste stappen op weg naar ITaaS
als katalysator voor de business”
Een volwassen IT-organisatie
Druk vanuit de business, de wens om kosten te besparen
en flexibel te zijn, zorgen ervoor dat de keuze voor cloudtechnologie vaak te snel gemaakt wordt. Het gevolg hiervan
is dat beoogde voordelen niet gerealiseerd worden. De initiële
prijzige aankoop van hardware (CAPEX) gaat omlaag, maar
wordt vervangen door periodiek terugkerende abonnements-

kosten (OPEX) die over de hele afschrijvingsperiode gegarandeerd zeker niet lager zijn. Bovendien vraagt cloud-beheer om
een andere skillset, waarvoor professionals moeten worden
opgeleid of ingehuurd. Gebeurt dit niet, dan ontbreekt het de
IT-afdeling aan inzicht in de volledige infrastructuur en zal zij
achter de business aan blijven lopen.

Telindus Cloud Advisor

voor een dergelijke overstap en hoe het ontwikkelpad eruit
gaat zien. Binnen de Telindus Cloud Advisor is er oog voor
zowel mensen, processen als technologie. Doel is om binnen
een periode van twee weken tot een onafhankelijk advies voor
uw cloud-strategie te komen, waarbij het Cloud Maturity Model
(CMM) als handvat wordt gebruikt. Dit stelt u in staat gericht de
volgende stap te zetten naar het definiëren en uitvoeren van IT
as a Service.

Telindus Cloud Advisor brengt in kaart hoe cloud u helpt om
bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit assessment bestaat uit
inventarisaties, workshops en interviews met vertegenwoordigers van de IT-afdeling, de directie en de business. Telindus
helpt u de keuze te maken voor een private, public of hybride
cloud, waarbij het overzicht over de complete omgeving behouden blijft. Er wordt vastgesteld in welke mate u klaar bent

CLOUD MATURITY MODEL ALS BASIS VOOR UW CLOUD-STRATEGIE

Waarom kiest u voor Telindus Cloud
Advisor?
>
>
>
>
>

Integrale aanpak & visie op ITaaS
Onafhankelijk advies op basis van CMM
Binnen twee weken een cloud-strategie-advies
Roadmap naar ITaaS
Focus op mensen, processen en technologie

Waarom kiest u voor Telindus?
>
>
>
>

Gecertificeerde en gekwalificeerde specialisten
End-to-end infrastructuurexpertise
Uitstekende referenties
Branchespecifieke kennis en specialisten

Maak een afspraak met één van onze Cloud Architecten
Benieuwd waar u staat ten opzichte van IT as a Service en welke cloud-eigenschappen op uw situatie van toepassing zijn?
Wij helpen u graag om dit inzicht te creëren. Voor meer informatie of het inplannen van een afspraak voor de Telindus Cloud
Advisor kunt u contact opnemen met één van onze Cloud Architecten via www.telindus.nl/cloud

Telindus, onderdeel van Proximus, is de onafhankelijke specialist en leverancier op het gebied van access, connectivity en datacenteroplossingen in combinatie met
security, managed services en multi-vendor support. De kennis en expertise van Telindus op het gebied van end-to-end infrastructuuroplossingen sluit naadloos aan
bij de steeds verder gaande integratie binnen de IT-infrastructuur. Voor meer informatie bezoek www.telindus.nl/cloud of volg Telindus via twitter.com/telindus_NL
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