
Slim in de Cloud? 
Dat doe je zo!

Welke cloud?

Cloud Smartstrategie

Visie

Maak  graag gebruik van alle voordelen van de cloud?  bent niet 

de enige. Toch blijven veel organisaties steken tussen oud en nieuw 
wanneer ze de stap zetten naar de cloud. Hun fout? Ze gebruiken niet 
de juiste strategie. 

Maak de sprong van Cloud First, waarbij wordt gekeken naar welke 
data en applicaties allemaal naar de cloud zouden kunnen, naar 
Cloud Smart. What’s the big difference? Hoe kan Dustin  helpen?

Plaats data en assets uitsluitend op de 
plek waar ze het beste functioneren.

Wat moet mijn IT-landschap kunnen? Wat 
heeft mijn organisatie wel en niet nodig?

Een gedegen, flexibele en schaalbare 
data-infrastructuur creëren waarop 

applicaties veilig staan én waar volop 
kan worden ingespeeld op vernieuwing. 

Op maat van jouw organisatie. 

Om jouw IT-landschap op maat te maken he  meer opties dan ooit. Public, private of hybrid cloud? Met Cloud Smart staar  niet blind op j
mogelijkheden, maar plaats  data en applicaties gewoon waar ze optimaal werken.

Uitdaging Doel

Private cloud
WAT
Een private locatie voor  data 
en applicaties, vaak in eigen beheer 
en niet gedeeld met andere 
organisaties. 

VOORDELEN
• Personaliseerbaar
• Veiligheid op maat
• Geen problemen met regelgeving

NADELEN
• Geen cloud-native oplossingen
• Kan duur zijn
• Kan rigide zijn

Public cloud
WAT
Via het internet toegankelijke 
storage door een externe provider. 

 deelt de infrastructuur met 
andere organisaties.

VOORDELEN
• Cloud-native oplossingen
• Kan goedkoper zijn
• Kan meer flexibiliteit bieden

NADELEN
• Voldoet niet altijd aan regelgeving
• Minder controle over IT-structuur
• Gevaar voor vendor lock-in

Hybrid cloud
WAT
Een combinatie van on-premise, 
private en public cloud op maat 
van jouw organisatie.

VOORDELEN EN NADELEN
Met een hybrid cloudmodel creëer

De voordelen kunnen dus de 
combinatie zijn van alle voordelen 
van de private en public cloud. 
Hanteer  niet de juiste visie, is  
aanpak niet doortastend genoeg? 
Dan ervaar  misschien eerder de 
nadelen van beide clouds dan de 
voordelen.

Met hybride cloud verplaats je 
daarbij ook data makkelijk over 
verschillende clouds en vermijd je 
silovorming.

Dustin is dé partner voor organisaties die volop gebruik willen maken van de cloud. 
De cloud maakt organisaties steeds flexibeler, veiliger, duurzamer en prettiger. 
Maak jouw cloudomgeving future-proof met de hulp van onze experts.

Neem contact op met onze experts en verken nu al jouw future-proof IT-omgeving. 

Let’s Talk!

Ontdek een IT-landschap dat werkt voor jou. 
Dustin denkt met je mee
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