
Volledige gemoedsrust op de cloudoperatie met
Cloud Management as a Service

Nooit meer zorgen over het in de lucht brengen en houden van jouw IT-omgeving

Met onze dienst Cloud Management as a Service 
draaien jouw applicaties zorgeloos in de (publieke) 
cloud. En dat heeft zo zijn specifieke voordelen… 
Door bijvoorbeeld capaciteit alleen beschikbaar te 
stellen wanneer er vraag naar is, betaal je nooit te 
veel én heb je nooit capaciteitsproblemen.
Dat bereik je door uit onze catalogus, de workloads 
te kiezen die jij nodig hebt om jouw applicatie te 
laten draaien. Deze zijn dan altijd binnen een uur 
beschikbaar in jouw omgeving, meestal al binnen 
één minuut. Zo brengt Cloud Management as a 
Service jouw omgeving dus in een mum van tijd naar 
onbeperkte flexibiliteit met altijd de juiste schaling.
In de praktijk betekent het dat Cloud Management 
as a Service de benodigde IT voor jouw nieuwe 

business-ideeën altijd binnen twee weken klaarzet. 
De software lever je zelf, alles wat de omgeving 
nodig heeft om de software te kunnen draaien, 
regelen wij.

Zo heb je geen zorgen meer over jouw cloud-
infrastructuur en kun je je volledig focussen op het 
leveren van waarde aan jouw klanten. 
Kortom; jij hebt volledige gemoedsrust over jouw 
cloudoperatie. Wij zorgen ervoor dat jouw cloud in 
de lucht komt en blijft en dat het alles doet wat de 
workloads vragen binnen een veilige, betrouwbare, 
beschikbare, schaalbare en best presterende 
omgeving. En dat alles, zonder dat jij ook maar 
enige cloudkennis nodig hebt.

Uit onderzoek blijkt
•  55% van de organisaties verhuist naar de cloud 

om sneller te kunnen innoveren.
•  Haaks daarop zien we dat 44% de afwezigheid 

van cloudkennis als grootste probleem ziet 
(Cloud Survey 2020). 

Zonder die cloudkennis kun jij niet profiteren van 
alle voordelen die een (publieke) cloud biedt, zoals 
schaalbaarheid, flexibiliteit en veiligheid. Met Cloud 
Management as a Service geniet je wel van deze 
voordelen. Vrijwel direct. Je hoeft niet zelf cloudkennis 
aan te schaffen of in te brengen. Die kennis blijft dus 
commercieel beschikbaar.

Waarom Cloud Management as a 
Service?
•  Begeleiding van jouw functionele wens naar 

concrete clouduitvoering
•  Met één klik jouw IT-infrastructuur 

beschikbaar
•  We werken altijd conform een best practice 

ingerichte IT-omgeving
•  We leveren supersnel een volledig schaalbare 

omgeving zonder overcapaciteit
•  We bieden pro-actief beheer op basis van 

continue monitoring
•  De omgeving staat onder regie van onze 

cloudexperts

    

GARANTIES
Met deze dienst garanderen wij:

Time to market: al jouw 
business ideeën zijn binnen twee 
weken technisch werkend

Agility: precies de juiste 
capaciteit en middelen 
beschikbaar, altijd en overal

Cloudkennis: profiteren van 
cloudvoordelen zonder eigen 
cloudkennis

Gemoedsrust: zorgenvrij over 
jouw cloud. Alles wat je nodig 
hebt aan IT is er én werkt

  Ontdek Cloud Management as a 
Service zelf!

Ben je benieuwd hoe jouw IT-operatie kan 
worden ontlast? Of wil je een demo zien? 
Neem vrijblijvend contact op.

 Jos - 06 51623007
 jos.vulto@telindus.nl

 Ruud - 06 48387160 
 ruud.oudemaatman@telindus.nl

www.it-as-a-service.nl/cloud-management/
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