
CLOUD COMPUTING 
FOR BUSINESS LEADERS 
AND DECISION MAKERS

HET ÉCHTE CLOUD VERHAAL, ZONDER MARKETING, IN 1 DAG.

Een Cloudstrategie van een Digital Enterprise is te belangrijk om aan techneuten over te 
laten! Niet alleen wordt een steeds groter deel van het IT-budget uitgegeven door Business 
Leaders, steeds vaker zien we dat diezelfde Business Leaders en Decision Makers de leiding 
nemen over de transformatie van het bedrijf naar een Digital Enterprise. Geconfronteerd 
met nieuwe concurrenten zien zij de noodzaak om innovatie te versnellen. 

Gedreven door nieuwe businessmodellen nemen zij het initiatief om waarde te creëren met 
behulp van IT. Om deze doelgroep te kunnen bedienen heeft Weolcan speciaal voor hen een 
training ontwikkeld, waarin we niet alleen het strategisch belang van de cloud uitleggen, 
maar ook uitleggen wat een Digital Enterprise is, wat het nut en de noodzaak van Bi-Modal 
IT is en wat de laatste ontwikkelingen om innovatie te versnellen zijn. Ook ons SLA-onder-
zoek en de Cloud-exitstrategie komen in deze training aan bod. We laten de verschillende 
cloudomgevingen in vogelvlucht zien en leggen uit wat de verschillen zijn en waarom een 
Hybrid Cloud helemaal geen slecht idee is. Kortom: het échte Cloudverhaal, zonder 
marketing, in één dag

DEZE TRAINING IS VOOR JOU:

Als je een business leader bent en de organisatie wil transformeren naar een 
Digital Enterprise.
Als je een decision maker bent die middels een Cloudstrategie de innovatie wil 
versnellen en waarde voor de business wil creëren.
Als je een IT-manager of consultant bent en belast bent met de sourcingstrategie 
bij een Digitale Transformatie.
Als je een salesmanager bent en klanten wil kunnen adviseren over alle 
bovengenoemde onderwerpen.
 

www.weolcan.eu/cloud-computing-voor-business-leaders-and-decision-makers



Module 1: The Digital Enterprise in an Age of Disruption

 Wat is een Digital Enterprise en hoe word je het?
 Hoe passen DevOps, (Enterprise) PaaS en Big Data in dat geheel?
 Praktijkvoorbeelden van Digital Enterprises

Module 2: Cloud Essentials & Cloudstrategie

 Terminologie van Cloud in vogelvlucht
 Verschillen tussen een Hyperscale en een VMware Cloud
 Cloudstrategie a.d.h.v. het Application Landscape

Module 3: Bi-Modal IT

 Vanwaar de noodzaak voor Bi-Modal IT?
 Wat zijn de verschillen tussen oude en nieuwe IT? 
 Bi-Modal IT ten aanzien van infrastructuur, applicaties en datasets

   LUNCH

Module 4: Cloud Governance & Control, SLAʼs & Exitstrategie

 Van de jaarlijkse audit naar Continuous Monitoring
 Onderzoek naar het SLA van IaaS-providers
 Exitstrategie voor een Public Cloudomgeving

Module 5: Impact van Cloud op uw organisatie

 Van Bureaucratie naar Adhocratie
 Van IT Operations naar Cloud Operations
 Van ITIL naar ITSM voor Cloud

Module 6: Trends: whatʼs hot (and whatʼs not)?

 Cloud Brokerage & Orchestration
 Containerisation
 Microservices

PROGRAMMA
09:00 - 17.00

http://www.weolcan.eu/training

KOSTEN:  € 750,- excl. BTW

Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch.

JOUW COACHES:

Vragen? Neem contact met ons op! T: +31 6 460 24 884 | E: christian.vanbarneveld@weolcan.eu

Henk de Ruiter - Senior Consultant
henk.deruiter@weolcan.eu | +31 6 575 55 797

Michiel de van der Schueren - Cloud Strategist & CEO
michiel.devanderschueren@weolcan.eu | +31 6 501 27 301

@weolcan


