Cloud Consultancy

Azure
Landing Zone

De basis om jouw workload
te hosten in Azure Cloud.
De eerste stap in het realiseren van jouw cloudomgeving bestaat
uit het opbouwen van de onderliggende omgeving. Kiezen welke
fundamentele bouwstenen je wilt gebruiken en deze consistent
implementeren kan een grote uitdaging zijn en zal invloed hebben
op de toekomstige mogelijkheden van jouw cloudomgeving.
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Wat is een Azure Landing Zone?
De Azure Landing Zone biedt diverse vooraf gedefinieerde sets van
fundamentele tools op basis van jouw behoeften. Zo kun je eenvoudig nieuwe
omgevingen installeren volgens een gestandaardiseerd proces dat steunt op
best practices. Het omvat alle cruciale bouwstenen om ervoor te zorgen dat jouw
toepassingen na hun implementatie toegang hebben tot de vereiste onderdelen
door aspecten zoals strategieën, connectiviteit en beveiliging te dekken.

Wat is de meerwaarde voor jou?
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Onze belofte
 e ondersteunen u ten volle in elke fase van jouw migratie, zodat je maximaal profijt haalt uit de voordelen
W
van Azure Cloud.

Ons aanbod
 e bieden gepersonaliseerde landingszones op basis van jouw behoeften om de migratie naar een toekomst in de cloud
W
te faciliteren.

Waarom Telindus kiezen?
Binnen ons strategisch partnerschap met Microsoft streven we ernaar om het toonaangevende Cloud Center of Excellence voor
Microsoft Azure te zijn. Bovendien kunnen we rekenen op ons eigen ecosysteem van experts in digitale transformatie. Dat geeft
ons een unieke positie om je te helpen bij jouw digitale transformatie: van de fundamentele telecommunicatieservices tot
volledige digitale transformaties.

Meer info?
www.telindus.nl/cloud-consultancy of
Neem contact met ons op via info@telindus.nl

