
STAP OVER OP HET 
DATACENTER 
VAN DE TOEKOMST
Een vernieuwd datacenter door verbeterde beschikbaarheid, kostenbeheersing en 
24/7 ondersteuning van SoftwareONE.

oplossing is daarnaast ook beschikbaar voor klanten met 
een Enterprise Agreement die willen overstappen naar 
een CSP-abonnement. Tot slot komen CSP-klanten die 
nog geen gebruik maken van SoftwareONE diensten, 
ook in aanmerking voor AzureSimple. 

Waarom overstappen naar Azure?
 › Veiligheid – een sterk beveiligd datacenter met 

authenticatie op twee niveaus, toegang via een 
proxykaart en biometrische hand-geometrie.

 › Kosten – Huur een flexibele server van Microsoft om 
de operationele kosten per maand door te belasten

 › Schaalbaarheid – Betaal alleen voor wat je 
daadwerkelijk verbruikt 

 › Hybride mogelijkheden  – Combineer on-premises 
workloads met de voordelen van de cloud .

 › Back-ups en herstel bij calamiteiten  – Herstel 
jouw gegevens op een secundaire locatie of direct in 
de beveiligde cloud

 › Compliance – Ontdek meer mogelijkheden op het 
gebied van compliance vereisten in vergelijking met 
andere cloud-diensten

SoftwareONE heeft AzureSimple ontwikkeld zodat je snel 
kunt profiteren van de voordelen van de Microsoft Azure 
cloud. AzureSimple vermindert de opstartproblemen 
en biedt tegelijkertijd tools voor optimalisatie van jouw 
cloud-uitgaven en ondersteuning van jouw Azure-
werkzaamheden. Benut jouw investeringen optimaal en 
profiteer van een totaal diensten-aanbod dat je maximale 
flexibiliteit biedt en je tegelijkertijd helpt kosten te 
besparen en uitvaltijden tot het minimum te beperken.

Wij geloven in het succes van jouw bedrijf – grote 
organisaties of kleine organisaties, oude apparatuur of 
nieuwe apparatuur. Om dit te bereiken, moeten onze 
cloud-diensten voor ieder bedrijf en iedere organisatie 
beschikbaar zijn. Wij staan klaar om je te helpen tijd en 
geld te besparen met onze professionele en op jouw 
bedrijf afgestemde Azure-diensten. Erken de waarde 
van de cloud met een minimum aan beperkte uitvaltijd, 
verlaagd risico en kostenbesparingen.

Wij helpen je bij het vinden van antwoorden op de 
zakelijke problemen die je tegenkomt met een Azure-
oplossing die alles wat je nodig hebt bij elkaar brengt 
— gerelateerde producten, diensten en toepassingen 
van externe partijen (zoals AWS en VMWare). Van 
DevOps tot bedrijfsanalyses tot het Internet-of-Things, 
je kunt snel aan de slag met een schaalbare, rendabele 
oplossing die compatibel is met jouw bestaande 
investeringen.

Kies het juiste platform voor jouw bedrijf

Ben je op zoek naar een totale cloud-dienst met de 
vrijheid om applicaties op een wereldwijd netwerk te 
bouwen, te beheren en toe te passen? En op basis van 
jouw favoriete tools en structuur? Of ben je getroffen 
door de beëindiging van de ondersteuning (EoS) van 
Windows Server en SQL Server 2008? Dan wordt het 
tijd na te gaan denken over de vervolgstappen en het 
juiste platform te kiezen voor het vervullen van al jouw 
zakelijke behoeften.

Ons AzureSimple-aanbod is speciaal op maat gemaakt 
voor klanten zonder bestaande Azure-contracten of 
klanten met een Server Cloud Enrolment (SCE) specifiek 
voor Azure, die op het punt staat te vervallen. Deze 

“Microsoft Azure is wereldwijd 
beschikbaar en biedt je 
diverse mogelijkheden op 
het gebied van innovatie, 
flexibiliteit, beveiliging en 
betrouwbaarheid in de cloud” 



 ›

OPTIMALISEER JOUW 
CLOUD-OMGEVING
Wij helpen je bij het ontwikkelen van jouw strategie voor de 
migratie van workloads naar de Azure-omgeving. Zodra de 
workloads zijn vastgesteld, bouwen en implementeren wij een 
Azure-omgeving die optimaal op jouw bedrijfsbehoeften is 
afgestemd.

Met AzureSimple ondersteunen wij klanten die (1) uitsluitend 
SCE’s hebben voor Azure die op het punt staan te verlopen, (2) 
geen ervaring hebben met Azure, (3) Enterprise Agreements 
hebben, maar willen overstappen naar CSP, of (4) een bestaande 
CSP hebben, maar zonder onze dienstverlening. Kies 1 van de 
4 pakketten die bij jouw bedrijf past om je Azure-avontuur te 
versnellen.

Afhankelijk van de problemen en ervaring van klanten met 
betrekking tot Azure willen we je onze kant-en-klare diensten 
omtrent advies, server-migratie, SQL-migratie of optimalisatie 
bieden. Alle pakketten omvatten 24x7 cloud-ondersteuning, 
kostenbeheersing met PyraCloud en een Customer Success 
Manager. Wij ondersteunen je met onze diensten op maat en 
helpen je zo jouw Azure-omgeving te begrijpen, te beheren 
en te optimaliseren. Wij vereenvoudigen jouw digitale 
transformatie en helpen je zo bij het ontwikkelen van de 
strategie, het ontwerp en het migratieplan afgestemd op jouw 
zakelijke eisen, terwijl je tegelijkertijd de technische voordelen 
van Azure maximaal benut.

Kies 1 van de volgende 4 pakketten 
Profiteer snel en eenvoudig van de voordelen van Microsoft Azure

Klant

Bespaar tijd en geld 

 › Advies van onze Microsoft 
specialisten 

 › Doe kennis op met onze Azure 
workshop (fundamentals)

 › Cloud Management workshop 
met focus op IaaS/PaaS

 › Governance workshop met 
focus op richtlijnen

 › Server assessment incl. analyse 
van TCO en tijdsplanning

 › High-level design

Minimale downtime Risico verlagen en kosten besparen Continu monitoren van jouw kosten

ADVIES SERVER-MIGRATIE SQL-MIGRATIE OPTIMALISATIE

CLOUD-UITGAVEN BEHEERSEN

 › PyraCloud Cost Control 
Management

CUSTOMER SUCCESS MANAGER

 › focus op klanttevredenheid
Managed 

Cloud

+
1 2 3 4

BETERE BESCHIKBAARHEID 

 › 24x7 Premier Support (30 min. SLA) › Escalatiepad naar Microsoft 
Premier Support

 › Lift-and-shift’-migratie van 25 
virtuele servers

 › Lift-rethink and shift’ van 10 
SQL-servers (incl. PaaS/IaaS en 
Azure SQL assessment)

 › Azure IaaS -bronnen 
analyseren voor identificatie 
van kostenbesparingen

 › 20-50% kostenbesparing

 › Governance health check voor kosten- en proces optimalisatie
 › Cloud Management workshop met focus op IaaS/PaaS 
 › Overstappen van EA/SCE contract of huidige CSP naar het Moderne CSP

We zijn er om je te helpen bij het opbouwen van jouw 
nieuwe Azure omgeving, volledig afgestemd op jouw 
bedrijfsbehoeften. Of het nu aankomt op fundamentele cloud 
kennis, het versnellen van je server migratie, transformatie 
van SQL workloads of het elimineren van overbodige 
cloudkosten? Bij ons ben je op de juiste plek. SoftwareONE 
is een betrouwbare partner voor het ontwerpen, bouwen, 
implementeren en optimaliseren van jouw Azure strategie.

AzureSimple biedt je toegang tot gekwalificeerde Azure 
adminstrators die jouw incidenten en service requests 
beheren. Daarbij krijg je regelmatig rapporten toegestuurd 
met consumptieverbruik en proactieve aanbevelingen om 
Azure op de juiste manier te omarmen. Ontdek meer over 
Azure en neem contact met ons op!
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Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
informatie over AzureSimple.

T.  +31 (0) 20 2586800  
E.  info.nl@softwareone.com
W. www.softwareone.nl


