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Het wordt voor steeds meer bedrijven duidelijk dat ze een 

nieuwe weg in moeten slaan om hun data en ICT-omgeving 

en beschikbaar te houden. Behoort u ook tot die bedrijven 

die digitale transformatie als topprioriteit ziet? 
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1. Inleiding

Sluit uw digitale infrastructuur 
nog aan op uw huidige
businessmodel?

Digiscan

Om te voorkomen dat uw applicatieland-
schap niet meer aansluit op wat uw 
organisatie nodig heeft, kunnen er  een 
aantal stappen vastgesteld worden om 
een digitale transformatie strategie 
succesvol in te zetten en af te ronden. 

Denk hierbij aan het inregelen van 
processen, het maken van technische 
keuzes, het op tijd betrekken van alle 
partners en zorg dat het proces niet 
overhaast wordt uitgevoerd. Middels de 
hulp van de juiste experts zult u samen  

met hen passende cloud-, colocatie-, en 
connectiviteitsoplossing vinden. 

Zo zorgt u ervoor dat uw digitale 
infrastructuur aansluit op uw business-
model en toekomstige doelstellingen. 
Voldoet uw organisatie aan de eisen en 
mogelijkheden van het digitale tijdperk 
waarin wij leven?  

Doe hier de digiscan en kom erachter welke 
processen nog aandacht nodig hebben.

1.  Past uw digitale infrastructuur nog bij uw businessmodel? 
(Meer weten? Lees hoofdstuk 2)

Gaan uw medewerkers in hybride vorm werken, thuis en op locatie, hoe is de verhouding 
en heeft u daar de connectiviteit al op aangepast? Gaat u uw dienstverlening verder 
digitaliseren? In hoeverre gaat u 5G, AI of IOT aan uw businessmodel toevoegen?
A: Ja   
B: Weet ik niet 
C: Nee, willen we gaan herzien.

2.  Zou u kosten kunnen besparen op uw huidige digitale Infrastructuur? 
(Meer weten? Lees hoofdstuk 3)

Door voor een hybridevorm, of voor een multi cloud strategie te kiezen, zou het mogelijk 
kunnen zijn dat u kunt besparen, zeker als u kijkt naar uw investeringen (capex versus 
opex) voor hardware zijn hier misschien wel mogelijkheden tot besparing. Outsourcen 
zou ook een besparing op kunnen leveren.
A: Niet nodig 
B: Weet ik niet
C: Ja
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3.  Is uw digitale Infrastructuur nog wel geschikt voor het verwerken van steeds grotere 
hoeveelheden data? (Meer weten? Lees hoofdstuk 5)

We verzamelen steeds meer data, maar de trend is dat we deze data ook willen gaan 
ontsluiten en gebruiken. Het verwerken van grote hoeveelheden data vereist een grotere 
bandbreedte met behoud van lage latency.
A: Ja 
B: Weet ik niet
C: Nee, waarschijnlijk niet

4.  Waarborgt uw digitale infrastructuur de business continuïteit van uw organisatie? 
(Meer weten? Lees hoofdstuk 2)

Wat gebeurd er als uw data en applicaties niet meer beschikbaar zijn? Welke impact 
heeft dit en welke kosten of inkomstenderving brengt dit met zich mee?
A: Ja 
B: Weet ik niet  
C: Nee, ik loop een risico

5.  Is het beheer van uw infrastructuur voldoende gewaarborgd? 
(Meer weten? Lees hoofdstuk 4)

Heeft u voldoende kennis en medewerkers beschikbaar om uw infrastructuur te 
managen.
A: Ja  
B: Weet ik niet
C: Nee, kan ik wel hulp bij gebruiken.

6. Is de snelheid van uw infrastructuur nog wel voldoende? (Meer weten? Lees hoofdstuk 5)
Veel werkprocessen vragen erom dat data snel beschikbaar is, lage latency.
A: Ja  
B: Weet ik niet 
C: Nee, collega’s klagen hierover.

7. Is de security van uw infrastructuur op orde? (Meer weten? Lees hoofdstuk 6)
Hoe zijn uw kroonjuwelen en data beschermd voor mogelijke indringers
A: Ja  
B: Weet ik niet 
C: Nee, daar moeten we wat aan doen
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Wat is de toegevoegde waarde van  
consultancy?
De meeste organisaties hebben 
onvoldoende deskundigheid op ICT-gebied 
in huis. Doordat onze consultants in korte 
tijd bij heel veel verschillende bedrijven 
opdrachten uitvoeren, hebben ze een 
schat aan kennis en ervaring opgebouwd. 
Die gebruiken ze om u te helpen bij het 
maken van de juiste keuzes voor de 
digitale transformatie van uw organisatie. 

Wat kan een consultant voor u betekenen?
De overgang naar de cloud heeft een grote 
technische en organisatorische impact op 

uw organisatie. Daarom is het belangrijk 
om een consultant te kiezen waarmee u 
een goede relatie kan opbouwen, zodat uw 
visie vertaald wordt naar de juiste strategie 
en definitief ontwerp. Na uw akkoord zorgt 
de consultant ervoor dat uw uitgevraagde 
diensten op tijd opgeleverd worden.

Heeft u voornamelijk B of C geantwoord? Dan is het aan te raden uw digitale infrastruc-
tuur te herzien en waar nodig de juiste aanpassingen aan te brengen. Bent u opzoek 
naar een expert die u hierbij kan begeleiden en ontzorgen? Klik dan hier.

Heeft u voornamelijk A geantwoord? Dan is uw huidige digitale infrastructuur gepast en 
op maat gemaakt voor uw organisatie. Wilt u dat uw digitale infrastructuur toekomst-
bestendig blijft. Wij gaan graag met u in gesprek hierover om te kijken wat uw bedrijf 
het meest ten goede zal brengen. Meer weten? Klik dan hier.

Advies: Doe jaarlijks de scan om ervoor te zorgen dat u goede inzichten blijft houden van 
uw ICT-infrastructuur.

8.  Voldoet uw infrastructuur aan alle wetgevingen of iso-certificeringen?  
(Meer weten? Lees hoofdstuk 6)  

Voldoet uw infrastructuur aan wet- en regelgeving en voldoet het aan de scope
van bijv. ISO 27001.
A: Ja
B: Weet ik niet 
C: Nee, maar dat zou ik wel graag willen.

9.  Kunt u uw infrastructuur flexibel op- of afschalen naar een gewenste situatie? 
(Meer weten? Lees hoofdstuk 3)  

Kunt u makkelijk opschalen als u bijvoorbeeld extra data wilt verwerken, of een proof of 
concept wil gaan testen.
A: Ja 
B: Weet ik niet
C: Nee, maar dat zou ik wel graag willen

10.  Is uw huidige infrastructuur en organisatie geschikt voor een go-to-market strategie 
voor uw innovaties? (Meer weten? Lees hoofdstuk 2)

Stel u wilt uw dienstverlening verder gaan digitaliseren of nieuwe diensten aan gaan 
bieden aan de markt, is dit mogelijk met uw huidige infrastructuur.
A: Ja  
B: Weet ik niet  
C: Nee, maar dat zou ik wel graag willen.

2. Consultancy

Hoe zorgt u ervoor dat uw 
digitale infrastructuur de 
business continuïteit kan 

blijven waarborgen?

Altrecht

‘’Onze ITC-omgeving is
nu geen stressfactor
meer en dat geeft rust.”

www.dataplace.com/contact
www.dataplace.com/contact


Met een hybride cloud omgeving houdt u 
volledige controle over het beheer van uw 
applicatie- en datalandschap en wint u 
aan innovatief vermogen én concurrentie-
kracht. Zonder dat u regelmatig 
aanpassingen hoeft door te voeren in uw 
ICT-infrastructuur of dure hardware moet 
aanschaffen. In een hybride omgeving 
wordt het dynamisch beheren en 
verplaatsen van workloads, applicaties en 
data tussen beide omgevingen kinderspel.   

Waarom zoveel bedrijven naar de cloud 
overstappen.
Meer dan de helft van het Nederlandse 
bedrijfsleven maakt al  gebruik van de 
cloud. Een logische keuze, want het 

brengt veel voordelen met zich mee. U 
kunt zich (weer) focussen op uw 
kerntaken door beheertaken uit handen 
te geven. Investeringen in hardware 
worden overbodig. Redenen genoeg dus 
om uw businessprocessen te optimalise-
ren op basis van een betrouwbare en 
schaalbare digitale infrastructuur. Alleen, 
hoe zorgt u voor een vlekkeloze transitie?

Zo stapt u ook succesvol over naar de 
cloud.
De overgang naar de cloud heeft een 
grote technische en organisatorische 
impact op uw organisatie. Alles begint 
met een strategie gekoppeld aan een 
juiste visie. Daarom is het belangrijk om 

samen met een solutionarchitect te gaan 
kijken  welke cloudoplossingen in uw 
bedrijfsstrategie passen. Welke onderde-
len van uw infrastructuur verplaatst u 
naar de cloud en welke (nog) niet? Zodat u 
vervolgens, samen met de solution 
architect, een plan van aanpak met 
bijbehorende tijdslijnen opzet. Het is 
belangrijk om duidelijke afspraken te 
maken zodat de verwachtingen over en 
weer helder zijn. Waardoor het succes van 
uw cloud transitie kan worden afgemeten 
aan de resultaten die u bereikt.

De beste cloudoplossing voor uw 
organisatie.
Wat is voor u de beste cloudoplossing? 
Naast functionele eisen spelen ook kosten, 
snelheid, flexibiliteit, veiligheid, beschik-
baarheid en schaalbaarheid een 
belangrijke rol. Net als de eisen en 
beperkingen die wet- en regelgeving 
stellen. Is een publieke cloud voldoende 
voor u of neigt u toch meer naar een 
hybride oplossing of wilt u alles op een 
IaaS platform zetten? Wat past bij uw 
business model?
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Hoe blijft u als organisatie innovatief, schaalbaar, wendbaar 

en flexibel? Ontwikkelingen en oplossingen volgen elkaar in 

rap tempo op en als organisatie wilt u daar snel op kunnen 

inspelen én van profiteren. 

3. Cloud

Hoe kunt u flexibel uw
infrastructuur op- of afschalen 
naar de gewenste situatie?

Gemeente Molenwaard

‘’Het belang van cloud connectivity voor gemeente 
is vooral dat we in staat zijn snel tussen bestuurs-
lagen informatie uit te wisselen.’’



Waarom kiezen een colocatie oplossing?
Misschien kiest u toch liever voor een mix 
vorm waarbij u uw ICT-infrastructuur zowel 
zelf als bij een externe partij host. 

Colocatie is een veilige en betrouwbare 
manier van huisvesting van uw ICT-infra-
structuur. Omdat de zorg voor het 
onderbrengen van uw hardware uit handen 
wordt genomen bent u nog meer in staat de 
continuïteit en stabiliteit van uw ICT-infra-
structuur te kunnen garanderen. Altijd online 
en beschikbaar zijn. 

Dat is de fundering waarop uw bedrijf door 
kan groeien. Door uw ICT-infrastructuur te 
huisvesten in een Tier III-datacenter, 
realiseert u die stabiele basis voor uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen en waar moet u 
opletten?
Bereikbaarheid – Er bestaat een grote kans 
dat er bij uw onderneming een datacenter 
‘om de hoek’ zit. Dat is niet alleen makkelijk 
voor het dagelijks beheer en onderhoud van 
uw servers in het datacenter, maar zo 
bespaart u ook nog eens kosten voor 
bijvoorbeeld verbindingen. Daarnaast komt 
een datacenter ‘in de buurt’ de snelle 
beschikbaarheid van belangrijke informatie 
(klantgegevens, financiële gegevens, 
voorraadinformatie, logistieke data) ten 
goede.

Beschikbaarheid – Een colocatie leverancier 
met meerdere datacenters kan een twin 
datacenter-oplossing aanbieden. Alle 
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4. Colocatie

Hoe zorgt u voor een veilige 
en betrouwbare huisvesting
van uw data?

locaties zijn met elkaar verbonden door mid-
del van een redundant glasvezelnetwerk. 
Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een 
twin datacenter-oplossing over verschillen-
de locaties in Nederland, of een twin 
datacenter-oplossing bestaande uit uw 
eigen datacenter in-house en een 
reserveomgeving in een datacenter. 
Aangezien de datacenter exploitant over 
meerdere locaties beschikt, kunt u ook 
eenvoudiger de risico’s van downtime 
beperken.

Beveiliging – Het datacenter is streng 
beveiligd en biedt geen toegang voor 
onbevoegdheden. Als een toegangsproce-
dure volledig geautomatiseerd is geeft dit 
extra voordeel hierdoor is er geen menselijke 

tussenkomst nodig wanneer u het 
datacenter wilt betreden. In tijden van crisis 
heeft u dus altijd toegang tot uw servers.

Duurzaamheid – Duurzaamheid en 
milieuvriendelijk zijn ontzettende belangrijke 
pijlers geworden in onze samenleving. Ook 
in uw zoektocht naar de juiste experts voor 
uw digitale infrastructuur is dit een factor 
die niet vergeten mag worden. Denk hierbij 
aan datacenters met  onder andere 
klimaatbeheersing, restwarmte, cold 
corridors, slimme verlichting en duurzame 
materialen. Maar er zijn nog vele andere 
handelingen die een datacenter kan 
opnemen om zo duurzaam mogelijk te werk 
te gaan. Laat uzelf hierover goed 
informeren.  

NewVM

“Samen kunnen wij onze 
klanten het beste van 
twee werelden bieden: 
Zowel een stabiele 
glasvezelverbinding als 
een bedrijfszekere locatie 
om hun ICT-omgeving 
onder te brengen. En dat 
alles onder één dak.” 
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Is een eigen datacenter on-premise de beste oplossing voor u? 

Of kan uw bedrijf beter gebruikmaken van een extern datacenter? 



Onze koelkast, thermostaat en auto, wat staat er 

vandaag de dag niet in verbinding met internet? Steden 

worden geleidelijk omgetoverd tot Smart Cities. De  

beveiliging van ons ‘connected’ leven verdient daarom

de hoogste prioriteit. 
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Colocatie (housing) en connectiviteit zijn 
ook voor de continuïteit van uw bedrijfs-
voering van essentieel belang. Met een 
zakelijke internetverbinding of glasve-
zelverbinding heeft u voldoende opties, 
ook als u groeiambities heeft. We helpen 
u graag bij een veilige transitie naar een 
ICT-infrastructuur die 24/7 beschikbaar is 
op elke (werk)locatie.

Waarom is connectiviteit belangrijk?
Nederland transformeert digitaal. 
Connectiviteit is de schakel tussen uw 
ICT-diensten die altijd en snel beschikbaar 
moeten zijn. Een onverwachte uitval van 
een netwerkverbinding kan verstrekkende 
gevolgen hebben voor uw organisatie. En 
wat als uw applicaties of bedrijfsdata 
tijdelijk onbereikbaar zijn?

Diensten worden vandaag de dag steeds 
vaker vanuit datacenters gemanaged. 
Maar ook elke type cloud omgeving begint 
in een datacenter, daarom is het 

essentieel dat u beschikt over een 
betrouwbaar netwerk. Een netwerk wat 
veilig is en waar u op kunt vertrouwen dat 
processen gecontinueerd worden, ook bij 
storingen. Beveilig u tegen het uitvallen 
van een switch en/of uw hele netwerk 
door andere switches het werk automa-
tisch te laten overnemen (redundantie). 
Zo bent u altijd goed voorbereid.

Waar moet u opletten?
Ten eerste moet u kiezen welke band-
breedte u nodig heeft en wat uw 
snelheidseisen zijn (is het voor u belangrijk 
dat u razendsnel over gegevens kunt 
beschikken en/of versturen?). Zijn er 
datastromen die vanwege privacygevoeli-
ge informatie niet over internet verstuurd 
mogen worden? Loopt u veel risico als uw 
verbinding onverhoopt uitvalt, dan 
kunnen twee geografisch gescheiden 
verbindingen (redundantie) interessant 
zijn. Bespreek uw vragen, wensen en eisen 
voor een passend voorstel.

Motiv

‘’Bij Eurofiber Cloud Infra is het mogelijk om voor 
een korte periode een verbinding af te nemen. De 
betrouwbare verbindingen zijn direct leverbaar 
en we hebben op professioneel niveau een goede 
klik.’’
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5. Connectiviteit

Hoe zorgt u voor een
optimale beschikbaarheid? 



Heeft u hulp nodig? Wij ondersteunen u 
graag als partner in uw digitale transfor-
matie. Middels het opbouwen van een 
goede relatie en het leren kennen van uw 
organisatie, gaan wij samen opzoek naar 
een gepaste oplossing voor uw organisatie. 

Wij handelen vanuit een open model en 
neutraal beleid.
Wij zullen u adviseren bij uw digitale 
transformatie, de juiste diensten leveren op 
het goede moment en proactief slimme 
(cloud)oplossingen aandragen. Een 
volledige ontzorging van uw digitale 
transformatie die zich verantwoordelijk 
voelt voor uw business. Daarnaast vinden 
wij het belangrijk dat u de volledige vrije 

keuze heeft, wij hanteren een open model 
en neutraal beleid en kunt u zelf bepalen 
welke diensten u wenst af te nemen. 
Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in 
het vaandel. Wij zijn daarom ook continu 
onderhevig aan innovaties, verbeteringen 
en (her)certificeringen. Eurofiber Cloud 
Infra beschikt over de ISO 22301, ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 
certificering en een ISAE-3402 type II 
verklaring. Tevens zijn wij als enige in 
Nederland gecertificeerd als Microsoft 
Advanced Network specialist.’

Waarom samenwerken met Eurofiber 
Cloud Infra?  
Eurofiber Cloud Infra onderscheidt zich als 

een betrouwbare partner die met u 
meedenkt en u begeleidt bij elke stap in het 
beheer en opslag van uw data. Met onze 
jarenlange ervaring in de IT business weten 
wij precies wat er speelt en begrijpen we 
dat digitale transformatie een proces is 
wat nooit in één keer kan worden afgerond. 
Als experts van het aanleggen van 
complete digitale infrastructuren kunnen 
wij u begeleiden en helpen om dit proces zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Middels 
een persoonlijke benadering en het goed 
leren kennen van uw organisatie, zullen wij 
samen met u een digitale infrastructuur 
inrichten die aansluit op de behoefte van 
uw bedrijf.

Alles gemanaged vanuit een platform.
Wanneer alles ingericht is naar wens kunt u 
met behulp van onze afzonderlijke 
platformen heel veel zaken zelf en snel 
managen, zoals het realtime inzien van 
stroomverbruik of aanvragen van patches. 
U kunt ook snel en met flexibele looptijden 
datacenter interconnectiviteit regelen, of 

via ons CloudHub platform uw digitale 
infrastructuur gecontroleerd samenbren-
gen in één centrale architectuur. 

Onze CloudHub is end-to-end gebaseerd 
op veilige privéverbindingen en bevat tevens 
de integratie van cloud landing zones op 
basis van de laatste AWS- en Azure 
referentiearchitectuur en zowel nationaal 
als internationaal uit te breiden met 
honderden cloudproviders.

Kortom met Eurofiber Cloud Infra kunnen 
we u helpen met het inrichten van uw 
volledige digitale infrastructuur. Alles vanuit 
één organisatie gemanaged, flexibel 
aangeboden en volledig ontzorgd.
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6. Bent u klaar voor de toekomst?

Hoe zorgt u voor een future proof
digitale infrastructuur?

De toekomst wacht niet en het wordt steeds meer belangrijk 

om ervoor te zorgen dat uw digitale infrastructuur nauw 

aansluit op uw business model. Bent u klaar voor de toe-

komst? 
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https://matrixmind.nl/landingzones/


Uit ons klantonderzoek onder 200 klanten 
kwam naar voren dat 2 op de 3 klanten 
willen gaan consolideren en gaan kiezen 
voor een hybride cloud oplossing.

Vanuit Eurofiber Cloud Infra kunnen wij u 
volledig ontzorgen in dit proces. Wij  helpen 
u bij het maken van een sluitende digitale 

infrastructuur die de perfecte basis vormt 
voor de bedrijfscontinuïteit van uw 
organisatie. 

Bent u op zoek naar een passende oplossing 
voor uw ICT-infrastructuur? Scan de QR 
code en maak een afspraak met één van 
onze experts.
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7. Contact

Hoe kunnen wij u helpen?
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Fusix

“Fusix en Eurofiber Cloud Infra luisteren
allebei goed naar de wensen van hun klanten 
en kiezen voor de beste persoonlijke aanpak 
voor elke klant.”
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Onafhankelijk persoonlijk advies? 
sales@eurofibercloudinfra.com

+31 (0) 30 242 8720
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