
De overstap naar een public cloud is geen eenvoudige onderneming. 
De migratie naar de cloud biedt je nieuwe manieren om te innoveren 
en efficiënter te werken maar brengt ook nieuwe uitdagingen met 
zich mee. Zoals bij elke migratie zijn een doordachte voorbereiding 
en strategie cruciaal om ze tot een goed einde te brengen.

Wat is Cloud Assessment? 

De Cloud Assessment is een proces bestaande uit vijf stappen, waarbij jouw team 
samenwerkt met een team van cloudexperts. Samen creëren we een overzicht 
van de huidige analysetools en creëren we een schatting van je IaaS-kosten in 
de public cloud of de Proximus-cloud. Na deze evaluatie beschik je over alle 
noodzakelijke gegevens om de juiste oplossingen te kiezen op maat van jullie 
behoeften.

  Transparante 
prijsaanbiedingen voor 
jouw migratie

  Workload op maat & 
naadloze migratie

  Vergelijking tussen 
verschillende 
cloudproviders

  Hogere business-
efficiëntie & 
innovatie-opportuniteiten

D O E L  V A N  E E N  C L O U D 
A S S E S S M E N T

Cloud 
Assessment

De start van uw migratie 
naar de public cloud

Cloud Consultancy



Wat krijg je? 

Meer info? 

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 jou te helpen bij de digitale transformatie: van de fundamentele telecommunicatieservices tot 
volledige digitale transformaties.

Waarom Telindus kiezen? 

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

Onze belofte
 De Cloud Assessment helpt je om de waarde van de investering in de cloud te maximaliseren.

Ons aanbod
  We bieden een helder inzicht in jouw infrastructuur, dat je in staat stelt om een doordachte data-driven beslissing 
te nemen over je toekomst in de cloud.

C L O U D  A S S E S S M E N T 

  Overzicht van de huidige 
IT-architectuur

  Identificatie van de huidige 
beperkingen

  Een mapping in Azure 
public cloud

  Een indicatie van de 
maandelijkse financiële 
kosten

  Een vijfjarenplan op basis 
van jullie vereisten

  Een indicatie van de 
maandelijkse financiële 
kosten

‘As-is’ verslag

Inzicht in  
de huidige 

cloudmogelijkheden

Inzicht  
in de 

businessvereisten

Optimalisatie om de kosten 
te beperken en de beste 

prestaties te behalen

‘To-Be met  
Roadmap’ verslag

‘As-is 2 cloud’ 
verslag


