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AZURESIMPLE VOOR NON-PROFIT
De wereld redden is al moeilijk genoeg 

Maak meer impact door gebruik te maken van de mogelijkheden van de public cloud en vergroot 
tegelijkertijd waarde voor je organisatie met behulp van AzureSimple voor Non-Profit. 

Als organisatie zonder winstoogmerk heb je een belangrijke missie. Microsoft Azure gebruiken kan je hierbij helpen. Het cloudplatform biedt jou 
en je organisatie creativiteit, flexibiliteit en eindeloze nieuwe functionaliteiten. Je kunt het zo eenvoudig of complex maken als je wilt, alles vanuit 
één enkel platform. Van het hosten van je website, het draaien van belangrijke applicaties tot data inzichten gebruiken om je community beter te 
begrijpen en in contact te blijven – en alles wat er tussenin zit.

Toch kan cloud ook ingewikkeld zijn. Je wilt de best mogelijke ervaring bieden, veilig, zonder te veel uit te geven. Wij hebben AzureSimple 
voor Non-Profit vanaf de basis opgebouwd, zodat we een fundament kunnen bieden en jou kunnen helpen te navigeren door die complexe 
clouddiensten.

AzureSimple voor Non-Profit | Wat zit erin?
AzureSimple voor Non-Profit is jouw startpunt om workloads te migreren, je clouduitgaven te optimaliseren en het aantal uitvoerende taken te 
verminderen, zodat jij je kunt focussen op wat er voor jou echt toe doet. 

AzureSimple is een abonnementsdienst, gebaseerd op gebruik en ontwikkeld om jou te helpen het meeste uit Microsoft Azure te halen. 24x7 
ondersteuning is inbegrepen, zodat je altijd online inzichten hebt in jouw clouddiensten, suggesties krijgt hoe je efficiënter en effectiever 
gebruikmaakt van de diensten en tips krijgt om te besparen op cloudkosten. Deze diensten zijn kosteloos inbegrepen bij je Azure-abonnement. 

Voordelen

 › 5% korting op Azure-verbruik (vraag naar de voorwaarden).

 › Azure-verbruik maandelijks gefactureerd door SoftwareONE.

 › Ondersteuning bij onboarding – laat ons je helpen je te verzekeren van succes

 › 24x7x365 Cloud Support – overal ter wereld een expert om je telefoontje te 
beantwoorden (overdag of midden in de nacht).

 › Service Succes Manager – een enkel contactpersoon die in contact staat met 
technische ondersteuning en verbruiksgegevens tot de beschikking heeft, zodat hij/
zij jou kan helpen met proactieve plannen en onverwachte obstakels. 

 › Microsoft Premier Support – wanneer jouw ondersteuningsverzoek uitdagend is 
zullen we deze automatisch escaleren bij Microsoft, jouw Service Succes Manager zal 
direct met hen samenwerken om tot oplossing te komen. 

 › Kostenbeheersing – houd jouw cloudgebruik bij en houd controle over de kosten 
met het PyraCloud platform van SoftwareONE.

Aanvullende diensten

1. Starter Pack: als jij je Azure-migratie nog aan 
het plannen bent, kunnen wij jou helpen om 
op de juiste manier te starten. Krijg toegang 
tot inzichten, een TCO-analyse, diensten voor 
onboarding en uitrol, en meer.

2. Accelerator Pack: ben jij al begonnen met de 
cloudmigratie? We kunnen jou helpen dit te 
versnellen, zodat je eerder de voordelen kunt 
benutten en je gebruik en adoptie verder 
kunt ontwikkelen.

3. FinOps Starter Pack: wil je een bestaande 
implementatie optimaliseren, dan bieden 
we je de tools die je daarvoor nodig hebt. 
Vereenvoudig het financiële beheer van de 
cloud.

ONEImpact | TEAM

Het ONEImpact team is een speciaal team 
binnen SoftwareONE dat zich volledig 
focused op het ondersteunen van non-profit 
organisaties. Wij zorgen dat de technologie 
direct waarde toevoegt aan jouw activiteiten 
en zetten ons in voor het begrijpen van jouw 
missie.
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