
PYRACLOUD
Haal het maximale uit je software portfolio; van on-premise tot aan de cloud.
Software is vaak de meest grote kostenpost naast het personeel. Een paar bedrijven hebben echter maar de 
mogelijkheid om hun software continu te monitoren en te optimaliseren. Om de kosten gelijk te laten lopen met 
bedrijfsdoelstellingen is het belangrijk om processen te stroomlijnen. PyraCloud helpt je om zichtbaarheid te 
creëren door de Digital Supply Chain waar klanten het volgende kunnen vinden:

Wanneer klanten naar de cloud migreren vinden ze zichzelf vaak in een positie waar de cloud kosten het budget 
overschrijden. Vooral in de beginfase waar nog over beleid en strategie moeten worden nagedacht.

Met de toename van cloud consumptie is het belangrijk om een schaalbare oplossing te hebben. PyraCloud zorgt 
dat je eenvoudig kan meegroeien met de vraag binnen jouw bedrijf op het gebied van SaaS en IaaS oplossingen. 
Zo kun je eenvoudig de kosten alloceren naar de verschillende afdelingen. PyraCloud vereenvoudigt daarmee 
processen, budgettering, monitoren van cloud kosten en charge back opties. 

Transactie van software licenties en cloud abonnementen

Zichtbaarheid van on-premise en cloud workloads

Beheren van diverse contracten

Tracken, beheren en voorspellen van jouw cloudkosten 
in multicloud omgevingen

Ontdekken van kostenbesparingen over de gehele linie

“Met PyraCloud 
werd onze blik 360* 
verbreed en bood 
ons een nieuw 
perspectief hoe om 
te gaan met onze 
cloud kosten”   
Jochen Marquardt,  
Head of IT, Dressler Bau GmbH

2-3x  
Hogere kosten dan voorspeld (1)

80%  
Van bedrijven worstelt met 

Cloud Spend Management (2)

35%  
Van de cloud kosten komt door 
het gebrek aan zichtbaarheid (3)

EEN ENKEL SCHERM VOOR AL JE SOFTWARE TRANSACTIES EEN ENKEL SCHERM VOOR AL JE CLOUD, KOSTEN EN CONSUMPTIE



ONZE KLANTEN KRIJGEN AUTOMATISCH TOEGANG TOT PYRACLOUD VIA DE MANAGED SERVICES

De Simple pakketten van SoftwareONE zorgen dat je nergens aan hoeft te denken. Van ontwerp tot aanschaf, van 
implementatie tot optimalisatie en monitoring. Zo kun je snel de voordelen van de cloud ervaren.

(1) Gartner Innovation Insight for Dynamic Optimization Technology for Infrastructure resources and Cloud
(2) https://www.informationweek.com/cloud/10-tips-formanaging-cloud-costs/d/d-id/1332242 
(3) Rightscale, https://www.rightscale.com/blog/cloudindustry-insights/cloud-computing-trends-2018-statecloudsurvey 
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WAAROM PYRACLOUD?
PyraCloud biedt jou één enkel platform voor…

Verhogen van zichtbaarheid in jouw software 
portfolio:

 › Jouw entitlements in kaart brengen zoals  
contracten, assets en licenties.

 ›  Tonen van huidige en toekomstige kosten die aan 
jouw contract zijn gekoppeld.

 ›  Rapportage van budget en kosten over de gehele 
linie.

 ›  Een verzamelplek voor het nemen van bedrijfs-
beslissingen.

Operationele processen vereenvoudigen: 

 › Makkelijk software aankopen in de online 
catalogus.

 ›  Automatiseren van wekelijkse/maandelijkse 
rapportages.

 ›  Met chargebacks kun je eenvoudig kosten 
alloceren naar verschillende afdelingen.

 ›  Integratie van jouw ERP systeem of andere ITSM 
platformen voor een ‘Zero Touch’ digitaal  
aankoopproces. 

Kosten-optimalisatie en onnodig verbruik:

 › Ontdekken van kostenbesparingen in contracten.

 ›  Het beter beheren van jouw cloud consumptie vs 
budget.

 ›  Instellen van waarschuwingen (Alerts) bij  
overschrijding van het budget.

 ›  Renewal data op het vizier voor de beste 
onderhandelingspositie.

Minimaliseren van risico’s:

 › De zichtbaarheid van jouw software zorgt dat je 
altijd bent voorbereid op een audit.

 ›  Bieden van accurate data met betrekking tot 
renewals.

 ›  Voorspellen van totaalkosten door zichtbaarheid 
van jouw multi-cloud omgevingen.
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Naritaweg 177 
1043 BW Amsterdam Netherlands

Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
informatie over 365Simple.

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