
Wat zijn uw bedrijfsnoden?

Waarmee houdt u best rekening?

Hebt u voldoende expertise in huis?

Kortere time-to-market

Hoe verzekert 
u optimale 

veiligheid in elke 
omgeving?    

Welke 
workloads kan 

u wel of niet 
naar de cloud 

verhuizen? 

Hoe ziet het 
kostenplaatje 

van hybrid  
cloud eruit?  

Hoe zorgt u 
ervoor dat uw 
IT-omgeving 
altijd ‘up en 
running’ is? 

Is uw infra- 
structuur  

afgestemd op 
een hybrid  

cloud- 
omgeving? 

Waarom Cheops?

Verhuizen naar de cloud maakt uw onderneming flexibeler, kostenefficiënter en schaalbaar.  
Steeds meer bedrijven maken dan ook de overstap en gaan op zoek naar de voor hen optimale 
balans tussen on-premise, private - en public cloud. Waarom een mix? Met hybrid cloud legt u de 
perfecte basis om innovatie – zoals Artificial Intelligence, Blockchain, Machine Learning en IoT - 
mogelijk te maken.  

Productiviteit verhogen

IT vereenvoudigen

Tijd en kosten besparen

Continuïteit verzekeren Voorsprong nemen






Het beheer, het onderhoud en de beveiliging van een hybrid cloud omgeving is 
complex. Automatisch rijst de vraag of u uw eigen IT experten wil blijven inzetten 
voor het operationele beheer van een dergelijke IT omgeving of hen liever wil laten 
focussen op strategische projecten die uw onderneming meer slagkracht kunnen 
geven?

Behoudt u controle over uw eigen omgeving en data?
Als u (een deel van) uw IT omgeving naar de cloud migreert, houdt u best ook van 
in het begin rekening met de modaliteiten in het contract rond data portabiliteit. 
Zorg er in ieder geval voor dat de eigendom op de data aan u toebehoort en maak 
afspraken rond de overdracht van gegevens, de gewenste format en het medium.
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Hebt u de kleine lettertjes rond GDPR gelezen?
In het kader van de nieuwe GDPR wetgeving is het belangrijk om afspraken met 
de cloudleverancier te maken over het niveau van de beveiliging van persoonsge-
gevens en wie er allemaal toegang mag hebben tot deze gegevens. Er moet ook 
worden vermeld dat de cloudleverancier aan u directe kennisgeving doet wan-
neer er door hem een mogelijk datalek wordt gedetecteerd.
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Waar staat uw onderneming vandaag en wat wil u morgen realiseren  ? Pas als u een helder beeld 
heeft van uw doelstellingen kan u ze vertalen naar een duidelijke cloudstrategie die u wapent voor 

de uitdagingen van morgen.  

Een overstap naar een hybrid cloud geeft uw organisatie meer slagkracht, maar stelt u ook voor 
stevige uitdagingen. Het is belangrijk dat u vooraf de juiste overwegingen maakt om uiteindelijk 

zoveel mogelijk voordeel uit uw nieuwe omgeving te halen. 

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Info@cheops.com | www.cheops.com

Succesvol 
naar Hybrid 
Cloud
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Cheops biedt meer dan IT. Met onze IT & Business Technology Services kan u beter inspelen op uw 
bedrijfsnoden, kan u volop inzetten op innovatie en blijft u wendbaar in een wereld waarop nieuwe 
technologieën en digitalisering hun stempel drukken. Omdat we begrijpen dat elke onderneming 
anders is, levert Cheops steeds een oplossing op maat.   


