
Eindelijk overzicht en grip op de cloud met
Cloud Insight as a Service

Minimaliseer cloud security risico’s en vermijd onnodige cloud kosten

Met de dienst Cloud Insight as a Service zorgen wij er samen voor dat uw cloud omgeving 
compliant is met actuele security standaarden (CIS, HIPAA, PCI-DSS, ...)
Daarnaast garandeert deze service dat uw cloud 
omgeving zeer kosteffi ciënt is ingericht.

Tot slot krijgt u met onze service wekelijks toegang 
tot onze cloud experts, waarmee u kunt klankborden 
om uw omgeving veiliger en effi ciënter te maken en 
om nog beter richting te geven aan uw cloud beleid.
We bereiken dit door een continue controle en 
optimalisatie van zowel de inrichting, als het gebruik 

van uw cloud omgeving. We controleren minimaal 
200 Cloud security en Cloud Cost Indicatoren, zelfs 
wanneer u verschillende cloud platformen benut 
zoals bijvoorbeeld Microsoft Azure en/of Amazon 
Web Services.

Daarmee creëren we overzicht, inzicht, grip en 
uiteindelijk gemoedsrust in de cloud. En dat is de 
echte waarde van ‘Cloud Insight as a Service’.

     Ontdek Cloud Insight as a Service  
 zelf!
Bent u benieuwd hoe uw organisatie ervoor staat? 
Wĳ  geven u graag inzicht in onze service, de    
mogelĳ kheden en de te verwachte resultaten. Dat 
noemen wĳ  een Proof of Value (PoV). Wĳ  nodigen u 
graag uit om daarvoor een afspraak te maken.

 Even sparren of een korte vraag;
 bel of mail ons gerust:
 Jos - 06 51623007
 jos.vulto@telindus.nl

 Ruud - 06 48387160 
 ruud.oudemaatman@telindus.nl

IT-as-a-Service.nl/Cloud-Insight-as-a-Service

                                   

             VOORSPELT…
•  Gartner geeft aan dat in 2022 ten minste 95% van de 

cloudsecurity incidenten worden veroorzaakt door 
de cloudgebruiker zelf. 

•  Bovendien voorspelt Gartner dat per 2020 80% van de 
organisaties hun cloudbudget zullen overschrijden 
tenzij zij een optimalisatieproces hebben ingeregeld. 

Wij zien dat dit nu al een uitdaging is voor veel van onze 
klanten met een (multi-)cloud omgeving.

             

GARANTIES
Met deze dienst garanderen wij u:

Minstens 90% 
security governance 
compliancy 
van uw cloud omgeving

Minstens 95% 
cost effi ciency 
van uw cloud omgeving

100% toegang 
tot cloud expertise

Continue monitoring op security

Continue monitoring op kosten

Wekelĳ ks scherpe analyse bevindingen 

Wekelĳ ks contact met cloud expert

Wekelĳ ks doorvoeren verbeteringen

Maandelĳ ks management rapportage

24/7

24/7

Aantal contactmomenten per maand


