
Door de snelle opkomst van ‘hyperscale’ IaaS providers komt 
de groei van traditionele hosting providers onder druk te staan. 
Van system integrators wordt verwacht dat zij deze nieuwe cloud 
diensten in hun portfolio opnemen. Hoewel er (zeker op de korte 
en middellange termijn) behoefte blijft bestaan aan de diensten van 
system integrators en hosting providers, dienen zij zich te beraden 
op hun propositie en de markt die ze daarmee willen bedienen.  

Nog meer dan voorheen zullen zij toegevoegde waarde moeten 
bieden om onderscheidend te zijn ten opzichte van deze 
‘hyperscalers’, die hen zowel op prijs als innovatiesnelheid zwaar           
beconcurreren. Dit vraagt om een herziening van de strategische 
focus van het bedrijf: waar nu vaak de nadruk ligt op operational 
excellence, zal plaats gemaakt moeten worden voor customer 
intimacy. Door zich te positioneren als Cloud Integrator kunnen 
system integrators en hosting providers waarde toevoegen aan hun 
propositie en de relatie met hun klanten versterken.

Om je als system integrator of hosting provider voor te bereiden 
op de rol van Cloud Integrator en bewustwording te creëren         
binnen de organisatie, biedt Weolcan een interactieve workshop 
van één dagdeel, waarin we de rol van Cloud Integrator uitgebreid 
uiteenzetten en u concrete handvatten bieden om mee aan de slag 
te gaan.
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Doelgroep:  hosting providers 
en system integrators.
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Ontwikkelingen in de hostingmarkt:

• De hostingmarkt in cijfers
• De opkomst van hyperscale IaaS providers
• Verwachtingen t.a.v. de rol van system 
 integrators en hosting providers

MODULE 2 
Definities en begrippen:

• Korte introductie van essentiële begrippen   
 in de cloudmarkt
• Hybride cloud en multi-cloudomgevingen
• Cloud brokerage & orchestration en aanverwante  
 begrippen

MODULE 3 
Wat is een Cloud Integrator en hoe word je dat?

• Het Cloud Integrator Model
• Hoe kan een Cloud Integrator 
 waarde toevoegen voor 
 haar klanten?
• Stappenplan voor het worden 
 van Cloud Integrator

MODULE 4 
Cloud Management Platforms

• The CMP Landscape
• Functionaliteiten van een CMP
• Een vergelijking van acht
 veelgebruikte CMPs
• Technische, functionele en commerciële   
 aandachtspunten bij het selecteren, 
 implementeren en operationeel houden 
 van een CMP

MODULE 5 
What’s next?

• Cloud to cloud migrations
• Portable and intelligent containers

Na het volgen van 
deze workshop:
• Begrijp je de rol van een Cloud
  Integrator en wat je kan doen om 
 dat te worden
• Weet je welke toegevoegde waarde 
 een Cloud Integrator kan bieden aan 
 haar klanten
• Ben je bekend met de selectiecriteria   
 van een CMP en de aandachtspunten 
 bij een implementatietraject
• Heb je een beter beeld van de markt   
 voor CMPs en de functionaliteit die   
 CMPs bieden


