
Wanneer je nadenkt over de cloud, zijn er verschillende 
oplossingen mogelijk. Bovendien bestaat er een brede waaier 
aan providers die IaaS, PaaS, SaaS en alle andere denkbare 
oplossingen aanbieden. Om jouw cloudproject te starten moet 
je eerst een strategie uitwerken voor de gewenste route.

Tijdens deze workshop overlopen we in vijf stappen alle onderwerpen die je 
nodig hebt om jouw cloudstrategie te bepalen. Tijdens deze sessie krijg je 
meer inzicht in de verschillende facetten van de cloud, zoals connectiviteit, 
beveiliging en identiteitsbeheer en is er een open topic op basis van jouw 
behoeften. Aan het einde van de Cloud Discovery Workshop ben je klaar om 
een gefundeerde beslissing te nemen over je toekomstige cloudstrategie.

  Opleiding over fundamentele 
cloudconcepten

  Meer inzicht in de context van 
jouw organisatie

  Verdere ondersteuning voor 
alle cloudoplossingen

  Duidelijk beeld van de 
bestaande situatie in jouw 
organisatie

W A A R O M  E E N  C L O U D 
D I S C O V E R Y  W O R K S H O P 
V O L G E N ?

Cloud Discovery 
Workshop

Beslissen waar jij heen wilt

Cloud Consultancy

Wat gebeurt er tijdens een Cloud 
Discovery Workshop? 



Wat is Cloud Discovery?

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 jullie digitale transformatie.

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

Onze belofte
  We ondersteunen je volledig in elke fase van de migratie, zodat je maximaal kunt profiteren van de voordelen van de 
cloud.

Ons aanbod
  Een workshop om meer inzicht te krijgen in de verschillende cloudconcepten en hoe ze jou kunnen helpen bij de digitale 
transformatie.

C L O U D  D I S C O V E R Y  W O R K S H O P

Waarom Telindus?

  

Vijf workshops over 
gerichte cloud-
onderwerpen en een 
open topic op basis 
van de vragen van de 
klant

Workshop in  
vijf stappen 

  

Vraag advies en werk 
jouw cloudstrategie 
uit in samenwerking 
met een cloudexpert

Cocreatie met 
cloudexpert

  

Vergelijk en kies 
de cloudoplossing 
die aan jouw eisen 
voldoet

Ideale match 

  

Ontvang 
antwoorden op al je 
cloudgerelateerde 
vragen 

Vul de  
gaten in


