
best of   
both worlds

Technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat het voor 

organisaties lastig en kostbaar is om up to date te blijven. 

Maar het mee laten groeien van de IT voorzieningen in de 

tijd biedt wel interessante mogelijkheden. Een dilemma 

waar veel organisaties mee worstelen. Overstappen naar 

‘de cloud’ is een goede oplossing voor dit dilemma. Maar 

hoe maak je die stap op een goede en veilige manier? En 

wat is de beste combinatie van private en public cloud?



Cloud Enabler 

Inventarisatie 

In onze aanpak werken we op basis van bewezen 
stappen, vanaf de eerste inventarisatie tot aan 
beheer. 

In deze eerste stap inventariseren onze 
specialisten zowel de bestaande situatie als de 
wensen. Om een goede afweging te kunnen 
maken brengen we de huidige Total Cost of 
Ownership in kaart. 

 § Wat is de huidige situatie?
 § Wat zijn de wensen?
 § Huidige Total Cost of Ownership (TCO)
 § Hoe ziet de huidige organisatie eruit?

Snel resultaat zonder ingewikkelde procedures
We geloven in het realiseren van een snelle oplossing, zonder ingewikkelde procedures. Daarvoor 

hebben we de beste mensen in huis; zowel vakinhoudelijk als communicatief en oplossingsgericht. 

Vanuit deze solide basis passen we al jaren een combinatie van generieke en complexe hosting toe voor 

uiteenlopende organisaties. Dat werkt het eenvoudigst met een persoonlijk aanspreekpunt in Nederland. 

Hogere kwaliteit tegen lagere kosten
Met de overstap naar de cloud beschikt je organisatie over een continue up to date IT-voorziening. 

Tegelijkertijd bespaart het je tijd en kosten. Zo ontstaat er meer tijd om je te richten op de core business 

van je organisatie. 

Meer weten? 
Nieuwsgierig naar wat een overstap naar de cloud voor jouw organisatie kan betekenen? We adviseren je 

graag verder. Neem contact op met Jan Paul Verstraate, via 078 - 619 0434 of cloudenabler@referit.nl.

Advies over de optimale combinatie 
van private en public cloud

Voor elke organisatie is de afweging tussen 
private en public cloud anders. De optimale 
combinatie zorgt ervoor dat jouw organisatie 
zowel de voordelen van de private cloud als de 
voordelen van de public cloud benut. 

Met één aanspreekpunt en een goede integratie 
tussen private en public merken de gebruikers in 
je organisatie bovendien geen verschil tussen de 
clouds. 

 § Ontwerp met geïntegreerde private en public 
cloud

 § Berekening nieuwe Total Cost of Ownership
 § Schets van de nieuwe organisatie

Realisatie 

Onze ervaren specialisten stellen een gedegen 
plan van aanpak op, waarin een veilige en juiste 
overstap naar de nieuwe situatie geborgd wordt. 

Op basis van het stappenplan volgt de 
daadwerkelijke migratie naar de nieuwe situatie, 
zorgvuldig uitgevoerd door onze specialisten met 
jarenlange ervaring in cloud-toepassingen. 
 

 § Stappenplan
 § Plan voor organisatiewijzigingen
 § Data migratie

Beheer 

24 uur per dag, 7 dagen in de week beschik je 
over specialisten die jouw applicaties beheren, 
zowel de applicaties in de public cloud als die in 
de private cloud. 

Onze specialisten begrijpen de complexe context 
van deze applicaties, terwijl dit voor organisaties 
lastig en kostbaar is om in-house up to date te 
houden. Zo zorgen we voor een hogere kwaliteit 
en geborgde continuïteit van de systemen. 

 § Persoonlijk aanspreekpunt in Nederland
 § Verschuiving van investeringen naar 

operationele kosten
 § Borgen nieuwe organisatieprocessen

Aanpak

Overstappen naar de cloud betekent nooit meer tijdrovende IT-projecten, duur in-house beheer 

of kostbare in-house licenties. In plaats daarvan krijg je de beschikking over de nieuwste IT-

voorzieningen die je organisatie ondersteunen, altijd en waar je maar wilt. 

De overstap brengt wel een aantal vragen met zich mee. Voor welke applicaties is een private cloud 

het meest geschikt? Hoe bespaar ik kosten terwijl de kwaliteit omhoog gaat? Hoe migreer ik mijn 

applicaties en data zorgvuldig en veilig naar de cloud?
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Over Referit

Een optimaal IT-landschap, eenvoudig toegankelijk voor gebruikers. Anytime, anyplace, anywhere. 

Referit realiseert dit met cloud oplossingen gebaseerd op onze jarenlange ervaring met complexe 

hosting. 

In onze aanpak integreren we public cloud services als Microsoft Office 365, Microsoft Azure en 

Amazon Web Services met private cloud diensten en gespecialiseerde applicaties. Met één lokaal 

aanspreekpunt voor zowel de private als de public cloud. Zo ontstaat een hogere flexibiliteit met een 

betere performance tegen lagere kosten.

www.referit.nl 

cloudenabler@referit.nl
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