Hybride IT
VUL UW EIGEN SERVERS AAN
MET DE KRACHT VAN DE CLOUD

Is hybride IT
interessant voor mij?
Elke onderneming is anders. Alles hangt af van uw noden en verwachtingen.
•
•
•
•

Wil u kunnen groeien zonder meteen tegen de grenzen van uw IT-omgeving te botsen?
Heeft u een plan B voor als uw lokale server niet beschikbaar is?
Zijn uw data voldoende beschermd?
Wil u minder betalen voor het beheer en onderhoud van uw infrastructuur?

Met de cloud als aanvulling van uw eigen servers kiest u voor minder zorgen, zowel op
financieel als technisch vlak.

Wat kan ik in de cloud laten draaien ?
De vuistregel is dat u standaardapplicaties perfect naar de cloud kan verhuizen.
Denk bijvoorbeeld aan uw e-mails, opslag of back-ups. Waarom dan niet de volledige
overstap maken? De cloud biedt geen ‘one size fits all’-oplossing.
Sectorspecifieke software is niet altijd compatibel en ondernemingen houden – om
veiligheidsredenen - bedrijfseigen applicaties of gevoelige gegevens vaak liever binnen
hun eigen datacenter.

Wat zijn de voordelen van hybride IT?
De grootste troef van hybride IT is dat u uw eigen servers aanvult met de voordelen
van de cloud: meer flexibiliteit, schaalbaarheid en minder operationele kosten. Updates
en back-ups gebeuren automatisch. In de cloud zijn uw gegevens niet langer gekoppeld
aan één toestel. U verliest dus geen data bij een defect of diefstal en kan overal veilig
werken met dezelfde mogelijkheden als op kantoor.

+

Is mijn onderneming
klaar voor de cloud?
Een betrouwbare IT-infrastructuur is de hoeksteen van elke onderneming. Om optimaal
te kunnen genieten van de voordelen van hybride IT heeft u een vlekkeloze verbinding
nodig tussen uw eigen servers en de cloud. Daarom houdt ConXioN met elk detail
rekening bij het uittekenen, implementeren en beheren van uw hybride IT-omgeving.
Zo moet u zich geen zorgen meer maken over de beschikbaarheid van de technologie
die u elke dag gebruikt en kan u altijd probleemloos verder werken.

Hoe maak ik van hybride IT een
echte meerwaarde voor mijn bedrijf?
Uw IT-omgeving wordt een cruciale schakel achter de schermen, maar u mag uw andere
prioriteiten ook niet uit het oog verliezen. Toch kruipt er steeds meer tijd in het beheer
van een moderne infrastructuur. Daarom vertrouwen veel ondernemingen op een cloudserviceprovider. Een ervaren partner die uw technische zorgen helemaal wegneemt
en u helpt om de perfecte balans te vinden tussen de voordelen van uw eigen datacenter
en de meerwaarde van de cloud. En die partner wil ConXioN zijn.

Benieuwd hoe hybride IT uw onderneming kan versterken?
Bij ConXioN begint elke samenwerking met een goed gesprek.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
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