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Overstappen  
naar de cloud
Waarom en hoe. 
Een kort overzicht.
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O rganisaties leveren hun diensten steeds 
meer via de digitale wereld. Of het nu gaat 
om verkoop, levering of support, alles ver-
loopt in het digitale domein. E-commerce 

bloeit over de hele wereld. Media worden op de eerste 
plaats digitaal ter beschikking gesteld: de verkoop van 
cd’s en dvd’s valt terug. Banken bieden hun diensten 
aan via apps op smartphones en tablets. Retailers  
gebruiken apps als bijkomend verkoopkanaal. 
In de praktijk kunnen digitale diensten worden inge-
deeld in vier categorieën: B2B, B2C, B2E of B2M. 

B2B  
Professionele 
Geloofwaardigheid

Volgens IDC heeft 91% van de e-commerce betrek-
king op B2B (business-to-business). Dit is goed voor 
zo’n 15 biljoen dollar. In plaats van een order in te 
voeren, hem uit te printen en via de post of fax naar 
de leverancier te sturen, laten organisaties de order 
elektronisch versturen, rechtstreeks naar het order-
invoersysteem van hun leverancier. Het volledige 
wereldwijde banksysteem is gedigitaliseerd. Miljarden 
worden elektronisch verhandeld in minder dan één 
seconde. 

I n feite wordt de hele economie stilaan door de digitale wereld aangestuurd. Dit decennium zijn 
er vier belangrijke drivers voor ingrijpende verandering: sociale media, big data, mobile en de 
cloud. Deze drivers zorgen er ook voor dat de snelheid van de veranderingen nog toeneemt. 
In de elektronica gebeurt alles binnen milliseconden. In de digitale wereld kan de geringste 

gebeurtenis in nauwelijks enkele minuten wereldwijde proporties aannemen.

De leverancier van digitale diensten Vier motoren voor verandering
B2C  
Commercieel 
Succes 

B2C (business to consumer) is het meest voor de hand 
liggende luik van de digitale organisatie. Het is hier-
mee dat de organisatie zichzelf aan het brede publiek 
voorstelt via websites, sociale media, e-commerce, 
reclame, fysieke winkels, enz. Ook voor overheidsor-
ganisaties is dit een belangrijk aspect, aangezien zij 
de relaties met de burgers willen verbeteren en de 
uitwisseling van informatie met hen wil vergemak-
kelijken. Of we het nu hebben over internationale, na-
tionale, regionale of lokale overheidsorganisaties, e-
government is een belangrijk gegeven voor de burger 
(en ook voor bedrijvenin B2E).

B2E  
Betrokken werk-
nemers

In B2E (business to employees) zien we dat organi-
saties diensten aan hun werknemers beginnen aan 
te bieden in de digitale wereld. Elektronische maal-
tijdcheques zijn hier één voorbeeld van. Maar met de 
komst van de ‘nieuwe manier van werken’ moeten 
organisaties ook de werkomgeving voor hun werk-
nemers digitaliseren. Thuiswerken kan worden ge-
stimuleerd door de werknemers thuis een internet-
verbinding ter beschikking te stellen als bijkomend 
voordeel. In diezelfde optiek kan het aanbieden aan de 
werknemers van tablets en smartphones in combi-
natie met mobiele internetpakketten, in plaats van de 
traditionele laptop, telewerken stimuleren. Tools voor 
samenwerking op afstand, file sharing en e-mail zijn 
geïntegreerd in het concept.

B2M  
Overzicht en 
controle

In B2M (business to machine) zijn organisaties begon-
nen met het automatiseren van een heel nieuw gamma 
van functies die vroeger los van elkaar stonden, zoals 
het tracken en tracen van voertuigen, het op afstand 
beheren van verwarming en verlichting, videobewa-
king met automatische nummerplaatherkenning, enz. 
Dit is het concept van het ‘Internet of Things’, waarbij 
‘dingen’ intelligent worden. Denk maar aan wegenin-
frastructuur, auto’s, huizen, wasmachines, lichtscha-
kelaars, sensoren, meettoestellen, enz. Eender welk 
apparaat kan intelligent worden gemaakt. Enkele voor-
beelden? Vergelijk een moderne smartphone met het 
toestel dat Bell uitvond, of uw smart tv met de tv die 
Philo Farnsworth bedacht. Deze intelligente toestel-
len maken het mogelijk om nieuwe diensten te creëren: 
e-health, e-transport, smart metering, asset manage-
ment, track and trace, pay-as-you-drive-verzekerin-
gen, infotainment in de wagen, digitale informatiebor-
den afgestemd op de voorbijgangers, enz. 

Sociale media stellen 
mensen in staat zich elektronisch 
uit te drukken. Ze laten mensen toe 
hun gevoelens, meningen, gebeur-
tenissen te beschrijven door middel 
van tekst, cijfers, beelden, films en 

audio. En omdat deze informatie nu beschikbaar is 
in digitale vorm, kan ze ook worden opgespoord, 
geanalyseerd, samengevat, gestuurd, beïnvloed en 
gemonitord. Als we kijken hoe IT op lange termijn is 
geëvolueerd, dan zien we de automatisering van de 
corebusinessprocessen in de jaren ‘70, de kantoor-
werker in de jaren ‘80 en ‘90, de uitwisseling van 
informatie met de komst van het internet in 2000 
en de expressie van het leven van individuele perso-
nen vandaag. Dit biedt nieuwe mogelijkheden zoals 
e-marketing, e-reclame en de individualisering van 
producten en diensten.

Big data is gewoon een uit-
vloeisel van de sociale media. Terwijl 
computergegevens vroeger rede-
lijk gestructureerd waren (cf. een 
telefoonfactuur), zien we nu veel 

ongestructureerde data: video’s op YouTube, 
foto’s op Picasa, tijdlijnen op Facebook, enz. Met 
het ‘Internet of Things’, waarbij de ‘dingen’ zelf tot 
expressie komen, krijgen we te maken met gege-
vens die worden verstuurd zonder dat ze daartoe 
worden verzocht. ‘Big data’ voorziet organisaties 
van een grote verscheidenheid aan data, die ver-
anderen met hoge (en vaak onbeheersbare) snel-
heid en beschikbaar zijn in grote volumes.

Mobile houdt in dat overal draad-
loze breedbandcapaciteit beschikbaar is. 
In combinatie met intelligente toestel-
len en smartphones en tablets brengt 
mobile het digitale leven overal binnen 
handbereik: op kantoor, onderweg, thuis 

en overal op het terrein. Het laat toe om overal 
en altijd digitale informatie te genereren en te 
verbruiken. Laat ons dit illustreren met een groot 
contrast. Draaien we de klok twintig jaar terug, dan 
was het digitale leven beperkt tot (mainframe- of 
mini-) computerterminals en grote desktop-pc’s. 
Deze toestellen konden niet worden verplaatst, 
aangezien er kabels nodig waren om ze aan te 
sluiten op het stroomnet en het computernetwerk.

Cloud is de recentste grote 
verandering. Digitale diensten 
worden nu mogelijk gemaakt 
via software. Tegenwoordig kan 

software op eender welke computer ter wereld 
draaien (alles is immers met elkaar verbonden).  
U hoeft de software niet langer op uw eigen com-
puter te hebben. Dit vergemakkelijkt de ontwikke-
ling van nieuwe diensten. Het is nu makkelijk soft-
ware te ‘huren’ waarmee u een dienst kunt leveren 
door gebruiksklare functies beschikbaar te maken 
en te combineren met uw specialiteiten. Het zal 
ook uw time-to-market fors verkorten, want u 
moet het wiel niet opnieuw uitvinden.

“ De geringste gebeurtenis in de digitale 
wereld kan in nauwelijks enkele minuten 
wereldwijde proporties aannemen.”
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Cloud
security

Privacy

Zoals al aangegeven, zijn alle activiteiten waar-
mee organisaties zich inlaten digitaal, worden 
ze digitaal of worden ze ten dele beïnvloed door 
de digitale wereld. Neem de computers weg en 

iedereen stopt met werken. Dit betekent dat de vereis-
ten om een bedrijf te runnen ingrijpend zijn veranderd. 
We overlopen hier de verschillende elementen.

Digitale leven aan hoge snelheid
Het digitale leven betekent dat alles online met heel 
hoge snelheid gebeurt. Gebeurtenissen worden in 
gang gezet door bijvoorbeeld sociale media of via com-
puters (bv. machines), verspreid via connectiviteit die 
overal beschikbaar is en gecapteerd door andere com-
puters (servers). Organisaties moeten gebeurtenissen 
kunnen capteren wanneer ze zich voordoen. Terzelfder 
tijd creëren organisaties zelf ook gebeurtenissen.

Maar beschikt uw server over voldoende capaciteit 
om de piek op te vangen? Hebt u meer serverkracht 
nodig? Hebt u genoeg opslagruimte om big data te 
kunnen verwerken? 0nze langetermijnvisie is dat we 
de richting uitgaan van ‘liquid IT’, ondersteund door 
‘IT-as-a-service’-diensten. Met ‘liquid IT’ bedoelen we 
dat een bepaalde functie (uw e-shop om een con-
creet voorbeeld te nemen) overal waar nodig kan 
worden uitgevoerd en in een oogwenk kan worden 
verhuisd, op basis van snel veranderende parameters 
(bezetting, trafiek, opslag, enz.). Of uw e-shop in uw 
datacenter of in de cloud werkt, is niet langer rele-
vant, zolang voor de klantenervaring, het grijpen van 
opportuniteiten om te verkopen en te upsellen, het 
opvolgen van de intenties van de klant en het monito-

Als we kijken naar hoe IT-departementen nu 
en in de toekomst worden beheerd, zien we 
alleen grote veranderingen in het verschiet. 
Volgens Gartner zullen organisaties een 

Chief Data Officer nodig hebben, iemand die verant-
woordelijk is voor de digitale activa van de onderne-
ming. Elke organisatie heeft een ontzaglijke hoe-
veelheid waardevolle informatie over haar klanten 
opgebouwd. Deze data, gecombineerd met data van 
andere organisaties, bij voorkeur in real time, maken 
het mogelijk om diensten te leveren die voor de 
gebruikers nog waardevoller zijn.

IT moet daarom een ‘always on’-benadering van de 
digitale diensten mogelijk maken. Er gewoon voor 
zorgen dat alle servers werken, is niet voldoende; ze 
moeten ook toegankelijk zijn, snelle responstijden 
bieden en beschermd worden tegen aanvallen van 
buitenaf die de privacy en de vertrouwelijkheid van de 
data in gevaar kunnen brengen. Schaalbaarheid op 
lange en korte termijn (om tijdelijke pieken op te van-
gen) moet worden gewaarborgd. Aangezien resour-
ces in de cloud kunnen draaien, dient IT gebruikers 
de mogelijkheid te verschaffen om op afstand om 
het even welke resources die ze willen verbruiken, te 
configureren, zodat ze op dynamische wijze kunnen 
beslissen over de kostprijs om de business te runnen.

Hoe de cloud kan helpen
Het gebruik van resources in de cloud kan IT helpen 
de nodige middelen in te zetten om de business te 
ondersteunen. De dienstverlener heeft een aantal 
fysieke en virtuele servers die reeds operationeel zijn 
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ren van de machines een hoge standaard kan worden 
aangehouden.

Big data wordt belangrijk
Hier komt big data om de hoek kijken: om uw business 
naar een hoger peil te tillen, zult u heel wat informa-
tie moeten verzamelen en analyseren. De intenties 
van de klant opvolgen kan bijvoorbeeld gebeuren via 
Facebook, foto- en video-opslagdiensten zoals Picasa 
en YouTube, en uiteraard ook door de activiteiten van 
uw klanten op te volgen wanneer ze uw website bezoe-
ken. Het verzamelen van al deze informatie zult u een 
schat aan data opleveren in verschillende formaten 
en met uiteenlopende volumes, die met verschillende 
snelheden veranderen. De volgende stap bestaat erin 
al deze data te analyseren en de resultaten te gebruiken 
om uw bedrijfsprocessen te verbeteren.

De data zullen van verschillende bronnen afkom-
stig zijn. Het startpunt is altijd de data waarover uzelf 
beschikt, zoals klantenadressen, facturen, orders, 
voorraadniveaus, e.d. Dit is nogal voor de hand lig-
gende informatie. Zij wordt aangevuld met data die 
afkomstig zijn van sociale netwerken, mobiele toestel-
len, sensoren, machines, andere dataleveranciers, 
enz. Het merendeel van de big data zal van buiten uw 
eigen beheersdomein komen, en het grootste deel 
ervan zal ergens ‘in de cloud’ zijn opgeslagen. De 
beste plaats om big data te analyseren is daar waar ze 
zijn opgeslagen. Dit betekent dat de analyse mogelijk 
in de cloud kan gebeuren (de software verplaatsen 
naar waar de data zich bevinden, in plaats van de data 
te brengen naar waar de software zit).

Veranderende ondernemingsbehoeften

Consumenten snuisteren in de e-shop en doen een aankoop, 
waardoor eerst een betaling via een onlinebetalingssysteem 
in gang wordt gezet, daarna een transactie in het magazijn 
(of eventueel rechtstreeks met de leverancier), en ten slotte 
een transport van het magazijn naar de consument. Vandaag 
produceren systemen op het eind van de dag statistieken 
over het aantal verkochte artikelen en eventueel ook over het 
sitebezoek en/of koopgedrag. Bijkomende systemen kunnen 
het koopgedrag in real time opvolgen. Stel dat een externe 
gebeurtenis op de sociale media een gerucht verspreidt 
over een product dat viraal gaat. Dit zal voor een verhoogde 
interesse in het product zorgen, wat op 
zijn beurt de verkoop van dat specifieke 
artikel een stevige boost zal geven. 
Backendprocessen zullen de verkoop, de 
betaling en de logistiek voor hun rekening 
nemen. Waar komt deze piek vandaan? 
Kunt u het virale gedrag op de sociale 
media verder beïnvloeden en nog méér 
klanten aantrekken (bv. via e-reclame)? Is 
upselling mogelijk (door complementaire 
producten aan te bieden)? 

en die kunnen worden gedeeld tussen verschillende 
klanten, of die voor slechts één partij kunnen worden 
voorbehouden. Dit wordt ook ‘elasticiteit’ genoemd, 
omdat de machinecapaciteit kan worden gereser-
veerd in verschillende configuraties, afhankelijk van de 
belasting, of van vooraf bestelde volumes. Het finan-
ciële aspect van ‘pay as you use’ laat u toe overinves-
teringen te vermijden en uw verbruik in OPEX (opera-
tionele kosten) in plaats van CAPEX (kapitaalkosten of 
investeringen) te betalen.

Veiligheid en beveiliging, 24/7
Het is de opdracht van de leverancier van de cloud-
dienst om de veiligheid en beveiliging van de ope-
raties te verzekeren. Dankzij de cloud vermijdt u te 
moeten investeren in uw eigen datacenter, met een 
eigen gebouw, brandbeveiliging, airconditioning en 
toegangsbeveiliging. U hoeft ook niet elke dag van de 
week, de klok rond personeel beschikbaar te heb-
ben om operationeel te blijven. Leveranciers van 
clouddiensten zien er ook op toe dat hun datacenter 
zo energie-efficiënt mogelijk is, waardoor u de C02-
voetafdruk van uw organisatie verkleint. Het is ook hun 
verantwoordelijkheid om redundantie te voorzien op 
het niveau van toegang, machines, gebouwen en loca-
tie. Datacenters van cloudleveranciers kunnen daarom 
worden gebruikt als back-up voor uw eigen datacenter.

Automatische back-ups
Afhankelijk van de diensten waarvoor u opteert, kunt 
u ook gebruikmaken van automatische gegevens-
back-up. Er kunnen verschillende back-upvarianten 
worden geleverd in termen van frequentie, replicatie 
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en herstelling van gegevens. Indien er software komt 
bij kijken, kunt u systematische updates/upgrades tot 
de recentste softwarerelease genieten, waardoor u 
uw kopzorgen in verband met de levenscyclus van 
software tot vrijwel nul herleidt.

Overal toegankelijk
De cloud heeft nog een ander voordeel: hij is overal 
toegankelijk. Uw klanten of gebruikers hebben bijge-
volg overal ter wereld toegang tot uw diensten. En 
dankzij de waarborgen op het vlak van bedrijfsconti-
nuïteit is permanente toegang verzekerd. Het verkeer 
dat door deze verspreide gebruikers wordt gegene-
reerd, wordt naar de cloud geleid, waardoor de lijnen 
voor dat verkeer in uw bedrijf vrijkomen. Doorgaans 
worden DDoS-aanvallen in de cloud geïntercepteerd; 
zo vermijdt u dat uw volledige organisatie stilvalt. 

Public versus private
Een complexer aspect van de cloud is het onder-
scheid tussen private en public. Public cloud bete-
kent dat één infrastructuur door verschillende klanten 
wordt gedeeld. Bijvoorbeeld één fysieke machine 
met verschillende virtuele servers. Met private cloud 
wordt bedoeld dat de infrastructuur voor één klant is 
gereserveerd. Public cloud heeft een ‘one-to-many’-
relatie, terwijl private cloud een ‘one- to-one’-relatie 
heeft. En om de zaken nog wat complexer te maken, is 
er ook ‘hybrid’ cloud. In dit geval gebruikt u cloudinfra-
structuur in combinatie met uw eigen infrastructuur, 
doorgaans in uw eigen datacenter.

Hoe de stap naar de cloud zetten?
Naar de cloud overstappen is geen ‘alles-ineens’-pro-
ces; het is eerder een kwestie van evolutie dan van 
revolutie. Hoe minder een bepaalde functie geïnte-
greerd is, hoe makkelijker ze naar de cloud kan wor-
den verhuisd. Een mailserver of firewall is bijvoor-
beeld heel makkelijk naar de cloud te verhuizen, maar 
dat gaat een stuk moeilijker met uw voorraadbeheer-

Overweeg de stap naar de cloud te zetten 
wanneer:
•  Uw server het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt of 

moet worden geüpgraded
•  U departementen of datacenters wilt reorganiseren of fuseren
•  Uw specialist het bedrijf verlaat en u in andere vaardigheden 

wilt investeren
•  U uw servers wilt consolideren of virtualiseren
•  U snel servers of applicaties wenst in te zetten
•  Testconfiguraties nodig zijn
•  U resources wenst uit te breiden
•  Er te weinig personeel is
•  Bedrijfscontinuïteit cruciaal is
•  Een back-up van data vereist is
•  Budgetbeperkingen noodzakelijk zijn

platform, omdat dit is gekoppeld aan uw order- en 
boekhoudsoftwareplatformen. Er zijn gewoon te veel 
‘haken’ tussen de verschillende applicaties en opte-
ren voor een ‘van de ene op de andere dag’-benade-
ring om naar de cloud over te stappen, kan heel wat 
onverwachte gevolgen hebben, en daardoor tal van 
operationele problemen veroorzaken.

Een goede benadering bestaat erin om die applicaties 
te overwegen die niet langer de functies leveren die u 
vandaag nodig hebt. In dat geval kunt u nagaan welke 
cloudoplossingen op de markt beschikbaar zijn en zien 
hoe deze oplossingen met uw bestaande platfor-
men kunnen worden geïntegreerd. En aangezien u de 
software ‘huurt’, kunt u opteren voor kortetermijncon-
tracten om te experimenteren met een beperkt aantal 
testgebruikers. Veel ondernemingen maken gebruik 
van cloudinfrastructuur om gedurende een korte 
termijn testservers op te zetten in plaats van fysieke 
machines te kopen om ermee te experimenteren. 

Gepersonaliseerde applicaties
Het gebruik van cloudapplicaties kan als nadeel heb-
ben dat u standaardsoftware gebruikt, in plaats van een 
applicatie die op uw behoeften is afgestemd. Terwijl 
heel wat bedrijven applicaties op maat van hun specifie-
ke organisatie wilden gebruiken, zult u zich nu misschien 
zelf moeten herorganiseren om te kunnen werken met 
standaardsoftware. Heel wat bedrijven hebben ook hun 
applicaties gepersonaliseerd om zich van de concur-
rentie te onderscheiden. Want als u tenslotte dezelfde 
applicatie als ‘zij’ gebruikt, wat is dan uw onderschei-
dend voordeel? Marktanalisten wijzen er voortdu-
rend op dat innovatie van de cloud zal komen. Mogelijk 
zult u daarom uw applicaties willen blijven gebruiken 
zoals u vandaag doet, en cloudoplossingen kiezen om 
bijkomende functionaliteiten te bieden, om deze zeer 
gegeerde differentiëring tot stand te brengen. De cloud 
kan een goed startpunt zijn om uw data te back-uppen 
of uw opslag naar veiliger datacenters uit te breiden.

Het antwoord van Proximus

A angezien er geen unieke oplossing is die aan 
al uw behoeften beantwoordt, biedt Proxi-
mus een brede waaier van diensten. Of u nu 
opteert voor hybrid, private of public cloud, u 

kunt altijd diensten combineren om te voldoen aan uw 
specifieke vereisten.
De meest gebruikelijke diensten zijn op infrastructuur 
gebaseerd. Dit slaat op het installeren van uw server, 
of het nu een fysieke of een virtuele machine is, in onze 
datacenters. Een andere benadering kan erin bestaan 
om uw secundaire disks op te slaan in ons datacen-
ter, zodat uw data op een andere locatie worden 
geback-upt.

Software in de cloud
Een andere  strategie kan op software gebaseerd zijn.  
Welke applicaties wilt u naar de cloud verhuizen? Mis-
schien wilt u uw e-mailserver, sharepointservers, col-
laborationapplicaties of businessapplicaties verhuizen. 
Misschien wilt u enkel een configuratie om software te 
ontwikkelen en testen, zonder in bijkomende machines 
te moeten investeren. De webservers worden gere-
geld opgeslagen in onze datacenters om gebruik te 
kunnen maken van hogesnelheidsconnectiviteit met 
het internet.

Maar uw data blijven uw belangrijkste troef. Zoals 
eerder aangestipt, kunt u uw secundaire kopie in ons 
datacenter bewaren. Het kan zijn dat u bijkomende 
tools nodig hebt om de eigenlijke back-up vanaf uw 
servers en/of laptops uit te voeren. Naast de gebrui-
kelijke back-upsoftware kunnen meer geavanceerde 
datamanagementtools ter beschikking worden 
gesteld.

Verconsumentisering van IT 
Een belangrijke trend in de cloud heeft te maken met 
de verconsumentering van IT: laptops worden aange-
vuld met of vervangen door smartphones of tablets. 
Dit leidt tot vragen in verband met dataopslag (op 
welk toestel?) en de nood aan verschillende licen-
ties voor dezelfde applicaties. Om dit te vermijden 
maken diverse organisaties gebruik van kantoorap-
plicaties in de cloud, in combinatie met dataopslag. 
In deze configuraties speelt het geen rol welk toestel 
de klant in handen heeft, aangezien alles in de cloud 
is ondergebracht. Deze diensten voor werkplekbe-
heer kunnen worden aangevuld met automatische 
gegevensback-upstrategieën.

Waarom kiezen voor Proximus?
Onze belangrijkste doelstellingen bij het leveren van 
clouddiensten zijn continuïteit en veiligheid. In 2013 
hadden onze datacenters een gemeten beschikbaar-
heid van 99,99% en we investeren permanent om dit 
resultaat nog verder te verbeteren. Daarnaast inves-
teren we voortdurend in de elektronische en fysieke 
beveiliging van de infrastructuur. Het beveiligen van 
uw informatie en IT-activa zijn voor ons van het groot-
ste belang, nu en in de toekomst.
Indien nodig kunnen we daaraan verschillende 
managed security-diensten toevoegen, met bijvoor-
beeld firewall in the cloud, distributed DOS-bevei-
liging, antivirusbescherming en heel wat andere 
geavanceerde beveiligingsopties.

Data blijft in België
Onze strategie bestaat erin te verzekeren dat onze 
datacenters in België gevestigd zijn, zodat uw data en 
applicaties in België blijven. De Belgische en Europese 
wetten zijn van toepassing, wat belangrijk is uit het 
oogpunt van privacy, databescherming en commerci-
ele contracten. Uiteraard zijn ook onze technici en help-
deskmedewerkers lokaal, waardoor we u duidelijke 
communicatie, zonder misverstanden, kunnen bieden.

Altijd toegankelijk aan hoge snelheid
Naast de beschikbaarheid van cloudinfrastructuur 
streven we naar permanente toegankelijkheid van de 
gegevens en applicaties via onze breedbandconnec-
tiviteit. Uw activa in de cloud zijn verbonden met de 
belangrijkste internetaanbieders in België via hoge-
snelheidsinterconnecties. Onze 4G-, koper-, Wi-Fi 
Hotspots- en glasvezelnetwerken zorgen ervoor 
dat iedereen in België via de kortste weg tot bij uw 
infrastructuur geraakt. Dit staat borg voor efficiënte 
en snelle toegang tot uw applicaties. Onze Explore 
Managed WAN-portefeuille biedt u optimale toegang 
vanuit al uw kantoren via welomschreven SLA’s.
Als u niet zeker bent of u de stap naar de cloud wilt zet-
ten, dan kunnen we u helpen met consultancy. Onze 
consultants kunnen u helpen te beslissen op basis van 
de architectuur, het netwerk en de IT-concepten die 
u voor uw onderneming wenst, zodat u een optimale 
keuze kunt maken. En dat ongeacht de partner voor 
wie u in de volgende stappen kiest. Indien bepaalde 
infrastructuur in uw gebouw opgesteld staat, kunnen 
we een audit uitvoeren om de alignering met het beleid 
van uw organisatie te verzekeren.
Overigens gebruiken we onze datacenters ook zelf om 
onze klanten mobiele, vaste, voice-, data- en tv-dien-
sten in real time aan te bieden.

“ In 2013 hadden onze datacenters een gemeten 
beschikbaarheid van 99,99%. We investeren 
continu om dit resultaat nog te verbeteren.”



Veiligheid, prestaties, 
beschikbaarheid ... en 
...  ‘dit is Belgisch’.
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Conclusie
Wat ook uw visie is in verband met waar 
u met uw business naartoe wilt en hoe u 
uw IT moet runnen, Proximus staat klaar 
om u te helpen. Onze groene datacenters 
bieden 99,99% beschikbaarheid, 
samen met hogesnelheidsconnectiviteit 
van uw kantoren rechtstreeks met 
het internet en de cloud. Of u nu op 
zoek bent naar infrastructuur, opslag, 
applicaties, werkruimte, datacenter- 
of werkplekoplossingen, hetzij in de 
public, hybrid of private cloud of onsite, 
Proximus biedt u het volledige spectrum 
van oplossingen om aan uw huidige en 
toekomstige behoeften tegemoet te 
komen.

Cloud


