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Bereik meer
met Hybride IT

De toekomst
ligt bij
Hybride IT

Hoewel de voordelen duidelijk zijn, verhuizen weinig ondernemingen hun volledige
IT-omgeving. Waarom niet? De cloud biedt geen ‘one size fits all’-oplossing.
Niet elke workload is ervoor geschikt. Bedrijfseigen applicaties houdt u vaak beter
on-premise, terwijl standaardapplicaties perfect tot hun recht komen in de cloud.
Het is een stevige uitdaging om een onderliggende infrastructuur te bouwen,
beheren en onderhouden waarin elke workload in zijn ideale omgeving draait.
Een uitdaging waar hybride IT het perfecte antwoord op is.

Meer flexibiliteit, onmiddellijke schaalbaarheid
en minder kosten: verhuizen naar de cloud biedt
uw onderneming tal van voordelen. Het hoeft dan
ook niet te verbazen dat de cloud al jarenlang

Hybride IT staat voor een perfecte mix tussen
een on-premise omgeving en de cloud.

aan een opmars bezig is. In een digitale wereld
bepaalt snelheid en efficiëntie uw succes. Uw
eigen servers alleen geven u niet langer de flexibiliteit die nodig is om wendbaar in te spelen op

Combineer controle en veiligheid met flexibiliteit en schaalbaarheid. Het is de

razendsnelle verandering en nieuwe uitdagingen.

kostenefficiënte middenweg die de voordelen van eigen servers en de cloud

Net daarom overwegen steeds meer bedrijven de
overstap.

verbindt. Wil u wendbaar blijven in een snel veranderende wereld? Maak dan van
IT een meerwaarde voor uw volledige organisatie. Versterk uw onderneming met
een krachtige en gebalanceerde IT-omgeving die klaar is voor de toekomst, want
IT is vandaag meer dan een handig hulpmiddel of kostenpost. Het is de ultieme
business driver die de slagkracht van uw onderneming bepaalt.

Waarom een gids?
Is het voor u interessant om naar de cloud te verhuizen?

Er is al heel wat over de cloud geschreven, van de voordelen tot de uitdagingen.

Daar bestaat geen sluitend antwoord op. Elke onderneming is anders. Alles

Vaak is de boodschap dat u zonder overstap terrein verliest en achterop zal

hangt af van uw verwachtingen en behoeften. Het staat vast dat een overstap

geraken. Dat klopt deels, want snelheid en efficiëntie zijn doorslaggevend

naar de cloud uw onderneming efficiënter, productiever en competitiever maakt.

geworden. Toch is het geen zwart-wit verhaal. Een cloud-native aanpak is zelden

Maar welke workloads moet u naar de cloud verhuizen? Welke applicaties blijven

de ideale oplossing, net zoals een pure on-premise omgeving niet langer een

beter op uw eigen servers draaien? Het is een moeilijke denkoefening die veel

optie is. Op de volgende pagina’s wil ConXioN daarom duidelijkheid scheppen.

kennis en expertise vraagt.

Deze gids maakt u wegwijs in de wereld van hybride IT.

Het beste van
twee werelden
Hybride IT combineert lokale servers met cloud

Als u verschillende omgevingen – lokaal en de

services. Het is de ideale middenweg tussen een

cloud – combineert, heeft u ook een infrastruc-

pure on-premise omgeving en een volledig

tuur nodig die complexiteit ondersteunt.

cloudmodel. U kiest voor het beste van twee

Denk bijvoorbeeld aan uw storagemethode.

werelden. Lokale servers bieden controle en

Hoe u data beheert, opslaat en beschermt, is

veiligheid, de cloud staat voor flexibiliteit en

bepalend voor de efficiëntie van uw organisatie.

schaalbaarheid. Bepaal voor elke workload welke

Of het belang van een stabiel netwerk om uw

omgeving het meest kostenefficiënt is. Verplaats

IT-omgeving beschikbaar te houden en toe-

applicaties eenvoudig, naargelang de gevoelig-

gankelijk te maken, ook buiten de kantooruren.

heid van de data of de schaalbaarheid die nodig

Onderschat bovendien niet hoe belangrijk een

is om de vraag te verwerken. Met hybride IT kiest

betrouwbare server is, want die verzekert de

u voor een flexibele infrastructuur die uw organi-

continuïteit van uw onderneming. Kortom:

satie wapent voor de uitdagingen van morgen.

als u écht wil genieten van de voordelen van
hybride IT, heeft u een onderliggende infra-

Het idee achter hybride IT is eenvoudig, maar staat

structuur nodig die volledig op punt staat.

in schril contrast met het management ervan.

En daar kan ConXioN u bij helpen.

Stapsgewijs naar de cloud

On-premise

Hybride IT

Cloud native

U behoudt de volledige controle over uw

Controle en veiligheid van een on-premise

U legt de controle van uw infrastructuur

IT-omgeving.

omgeving.

volledig in handen van uw cloudprovider.

U bent zelf voor alles verantwoordelijk,

Flexibiliteit en schaalbaarheid van de cloud.

Efficiëntiewinst: uw medewerkers kunnen

van updates en disaster recovery tot

Altijd en overal veilig toegang tot data.

altijd en overal werken.

Workloads draaien in hun ideale omgeving.

Onbeperkte schaalbaarheid.

Betrouwbare infrastructuur die capaciteit en

U betaalt enkel voor de capaciteit die u

security.
Het management van een on-premise
omgeving is complex en tijdrovend.
Moeilijk schaalbaar: capaciteit vooraf
inschatten, wat erg moeilijk is.
Hoge terugkerende investeringen in
hardware.

performance biedt om te kunnen innoveren.
Updates en back-ups gebeuren
automatisch.
Minder beheers- en onderhoudskosten.

werkelijk gebruikt. Maar wat als u veel
resources nodig heeft?
Altijd in orde met updates, back-ups en
security.

De voordelen van Hybride IT
VEILIGER

KOSTENEFFICIËNTER

PRODUCTIEVER

ZORGELOZER

Security en privacy staan vandaag hoog op

Het voordelige kostenplaatje van de

Hoe efficiënt uw team vandaag

Naar de cloud verhuizen,

de agenda. Cyberaanvallen zijn een reële

cloud motiveert veel ondernemingen

samenwerkt, is doorslaggevend voor

vraagt om specifieke kennis en

dreiging en privacy wordt – in het kader

om een overstap te overwegen.

uw succes. Door uw eigen datacen-

doorgedreven expertise. Het

van GDPR – steeds belangrijker. Als u voor

Zonder fysieke servers verbruikt u

ter aan te vullen met krachtige cloud

is dus geen verrassing dat de

hybride IT kiest, kan u bedrijfseigen applica-

minder stroom, vermijdt u onver-

services, maakt u uw medewerkers

meeste organisaties een cloud

ties on-premise laten draaien. Zo behoudt u

wachte onderhoudskosten en moet

veel mobieler. Centraliseer kennis in

expert onder de arm nemen.

de controle over de workloads die voor uw

u geen terugkerende investeringen

een beveiligde centrale omgeving

Vertrouw op een ervaren speler

onderneming cruciaal zijn. Standaard-

doen in snel verouderende infra-

die via elk device bereikbaar is.

die u volledig kan begeleiden

applicaties kunnen daarentegen perfect naar

structuur. U verlaagt uw operationele

Geef uw medewerkers de tools om

om alles uit uw nieuwe omge-

de cloud verhuizen. Wat niet wil zeggen dat

kosten voelbaar. Bovendien werkt

altijd en overal te werken, zoals

ving te halen. Die partner kan

het niet belangrijk is om die ook optimaal te

u in de cloud met een ‘pay as you

Office 365. In de cloud heeft u meer

instaan voor het dagelijkse

beschermen. Het is een misvatting dat de

go’-model. Dat betekent dat u enkel

mogelijkheden om kennis te delen,

beheer, het proactieve onder-

cloud minder veilig zou zijn. Platformen als

betaalt voor de capaciteit die u echt

informatie te bewerken en data te

houd en de waterdichte

Microsoft Azure voldoen aan de scherpe

gebruikt. En die capaciteit is altijd

raadplegen. Hybride IT biedt een

beveiliging van uw IT-omge-

veiligheidseisen. Daarbovenop kan uw

perfect afgestemd op uw behoeften,

omgeving waar uw team meer voor

ving. Bespaar tijd en focus meer

IT-partner ervoor zorgen dat u op uw beide

want een cloudomgeving is eenvou-

elkaar krijgt. En dat komt uw dienst-

op uw kerntaken. Want dat is

oren kan slapen door de security van uw

dig en dynamisch schaalbaar.

verlening alleen maar ten goede.

wat er uiteindelijk echt toe doet.

infrastructuur volledig in handen te nemen.

Is uw infrastructuur
klaar voor Hybride IT?
Het belang van een betrouwbare IT-infrastructuur

Hybride IT stelt hogere eisen aan uw servers,

kan alleen maar worden onderschat. Het is de

netwerk en storage. Als u optimaal van de

solide basis waarop al uw bedrijfsprocessen

voordelen wil genieten, heeft u een flexibele

steunen. Als er achter de schermen iets misgaat,

infrastructuur nodig die kan volgen en

heeft dat een weerslag op uw volledige onder-

meegroeien met uw organisatie. En daar kan

neming.

ConXioN u bij helpen.

Voor het uitbouwen van hybride IT-omgevingen vertrouwen wij
vooral op HPE-technologie. Hun aanbod is ontwikkeld met een
hybride insteek en is per definitie complementair met de cloud.

Wat heeft uw onderneming nodig?

VEILIGE SERVERS

EFFICIËNTE STORAGE

PERFORMANT NETWERK

Niet elke workload is geschikt om naar de cloud te

U gebruikt vandaag steeds meer applicaties en

Een performant netwerk is misschien wel de belang-

verhuizen. Denk maar aan bedrijfseigen applicaties

rekent op de vlekkeloze werking ervan. Net daar-

rijkste schakel van uw infrastructuur. Het is de brug

die u liever binnen uw eigen datacenter draait of

om heeft u nood aan een storage die voldoende

tussen uw on-premise omgeving en de cloud. Uw

‘legacy apps’ die gewoon niet compatibel zijn.

capaciteit, maximale uptime en verbeterde perfor-

netwerk bepaalt de beschikbaarheid van uw IT-om-

Het is daarom belangrijk om moderne en veilige

mance biedt om snel te kunnen schakelen tussen

geving, hoe mobiel uw medewerkers kunnen zijn, de

on-premise servers te voorzien, die ervoor zorgen

de cloud en uw eigen servers. Hoe gestructureerder

application response time voor uw eindgebruikers

dat uw applicaties steeds optimaal kunnen draaien.

uw opslag is ingericht, hoe sneller en efficiënter u

en dus ook de continuïteit en productiviteit van uw

kan werken.

volledige onderneming.

Hoe ConXioN
uw onderneming
versterkt

Bij ons staat de klant altijd centraal.
Onze experts luisteren naar wat u echt nodig heeft en vertalen uw behoeften naar een
moderne, ondersteunende en flexibele hybride IT-omgeving op maat. Wij zoeken naar
de beste oplossing voor uw persoonlijke situatie. Wil u uw productiviteit verhogen?
Uw time-to-market verkorten? Voorsprong nemen in uw sector? Ons team zorgt voor
een strategische hybride IT-oplossing die u ondersteunt om elke doelstelling sneller en

ConXioN is een gedreven en ervaren IT-speler,

beter te realiseren.

met meer dan 20 jaar ervaring. Wij dragen ons

Wij brengen uw IT-omgeving in kaart, kijken waar uw onderneming vandaag staat en

steentje bij aan uw succes door u de juiste tools

wat u morgen wil bereiken. Reken op onze uitgebreide kennis en expertise om uw

aan te reiken. Want hoe belangrijk IT vandaag ook

nieuwe omgeving zo kostenefficiënt mogelijk in te richten. Onze experts helpen u om

is, voor veel bedrijven valt het niet onder hun core

de ideale balans te vinden tussen de voordelen van uw lokale servers en de meerwaar-

business. Digitale ondernemingen hebben nood

de van de cloud. Vanaf het eerste gesprek denken wij mee over hoe hybride IT een

aan een moderne, betrouwbare en beschikbare

echte business driver voor u kan zijn.

omgeving, maar het management ervan wordt
steeds complexer en tijdrovender. En daar kan
ConXioN bij helpen.

Omdat we sterk geloven in ‘employee empowerment’ voorzien we ook voldoende
opleiding en training om uw medewerkers wegwijs te maken in hun nieuwe IT-omgeving. En ons werkt stopt niet na de implementatie. Wij zijn een betrokken partner
die uw onderneming blijft begeleiden en u voortdurend adviseert om zoveel mogelijk
voordeel uit uw hybride IT-omgeving te halen. Wij zorgen ervoor dat alles achter de
schermen vlekkeloos werkt. Zo kan u zich volledig focussen op wat voor u onderneming
echt het verschil maakt.

Hoe kunnen wij u helpen?
O md a t el k e k l a nt a nd ers is,
l evert C onX i oN op l ossi ng en op m aat.
Laten we samen bespreken waar uw noden liggen en
wat u verwacht van uw hybride cloudomgeving.
Pas dan kunnen we bepalen hoe wij u het best kunnen helpen.

www.conxion.be

info@conxion.be

