
• Directe connectie met toonaangevende cloud service providers

• Veilig en betrouwbaar privé-netwerk

• Gegarandeerde beschikbaarheid en lage latency

• Flexibiliteit in bandbreedtes (op- en afschalen)
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Cloud Connect



Cloud Connect van Eurofiber Cloud Infra biedt veilige en  
flexibele verbindingen met een groot aantal publieke 
cloud service providers. Organisaties krijgen hiermee de 
mogelijkheid om op eenvoudige wijze te connecteren met 
de Cloud Service Provider naar keuze, om zo te kunnen 
profiteren van de flexibiliteit die de public cloud biedt.  
Veilig en met gegarandeerde connectiviteit prestaties. 

Vanuit meer dan 80 datacenterlocaties kan er een directe 
verbinding gemaakt worden naar cloud providers. 

Door middel van Cloud Connect bent u aangesloten  
op een privé-netwerk (gesloten netwerk) dat van het 
openbare internet is gescheiden. Op deze manier kunt u 
via de voor u gereserveerde (dedicated) bandbreedtes 
optimaal en veilig gebruik maken van de public cloud 
naar keuze. Dit privé-netwerk is gekoppeld aan alle  
Eurofiber Cloud Infra locaties vanuit waar wij zorgen 
voor veilige snelle privé verbind ingen met meerdere  
publieke cloudproviders zoals Microsoft Azure, Amazon 
Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Oracle en 
andere op verzoek.

Waarom Cloud Connect van Eurofiber Cloud Infra?
Cloud Connect is in verschillende bandbreedte beschikbaar, schaalbaar van 100Mbit tot en met 1Gbit (of hoger 
op aanvraag). Mocht er meer bandbreedte nodig zijn dan is het mogelijk om dit snel en eenvoudig op te schalen 
of indien wenselijk ook weer af te schalen.

Omdat een groot aantal cloudproviders bij ons zijn aangesloten heeft u als gebruiker de vrijheid om flexibel  
één of meerdere clouds te ontsluiten zonder gebonden te zijn aan één regio. Daarnaast is het mogelijk om zelf 
de bandbreedte aan te geven en deze ook makkelijk op- of af te schalen. 

Steeds meer organisaties kiezen voor een hybride digitale infrastructuur. Waarbij  

ze de applicaties die geschikt zijn voor public cloud oplossingen en niet veel  

dataverkeer eisen, daarheen willen migreren.

“ Met Cloud Connect van Eurofiber Cloud 
Infra heeft u altijd veilig en direct toegang 
tot cloud service providers.”



Wilt u onafhankelijk persoonlijk advies?

We helpen u graag verder.  
Neem contact op:

 sales@eurofibercloudinfra.com

 +31 (0) 30 242 8720

Vraag offerte aan

Voor wie is Cloud Connect interessant?
Werken met Cloud Connect is geschikt voor organisaties 
die op een snelle, veilige en flexibele wijze willen verbinden 
met de publieke cloud.  Met Cloud Connect heeft u direct 
toegang vanaf uw rack naar de cloud.

Hybride oplossingen
Steeds meer organisaties kiezen voor een hybride  
digitale infrastructuur. Waarbij ze applicaties die geschikt  
zijn voor public cloud oplossing, daarheen willen migreren. 
Applicaties die niet geschikt zijn voor de publieke cloud 
kunt u in eigen beheer houden. 

Met de Cloud Connect kunt u niet alleen zelf kiezen 
van welke cloud provider u gebruik wilt maken, ook is  
het mogelijk om te switchen tussen deze providers.  
Deze hybride oplossing wordt voor u end-to-end  
beheerd met voort durende platformoptimalisatie. Op 
deze manier heeft u uw data zowel veilig opgeslagen  
op hardware als in de cloud. 

Het herinrichten van een digitale infrastructuur kan zeer 
complex zijn. Vooral omdat er verschillende factoren  
bij komen kijken zoals colocatie, connectiviteit, security,  
hardware en cloud tooling. De dienstverlening van Eurofiber 
Cloud Infra bevat tevens een centrale gecontroleerde cloud 
infrastructuur. Het is een dienst verlening dat agile, veilig en 
schaalbaar is. Vanwege zijn set up kunt u zelf aangeven in 
welk tempo u data naar de cloud wilt verplaatsen.

“ Met Cloud Connect heeft 
u direct toegang vanaf 
uw rack naar de cloud.“


