Goud
uit de Cloud
Is jouw organisatie Cloud-ready?
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“Wie in de cloud werkt,
is klaar voor de toekomst”
Dankzij de cloud staan al je IT-voorzieningen 24/7 tot
je beschikking, thuis en op de zaak. Je kunt vanaf elk
apparaat werken, wanneer je maar wilt. Werken in de
cloud is bovendien schaalbaar, veilig en eﬃciënt.
Er zit goud in de cloud. Ook voor jouw bedrijf. Ben je
benieuwd hoe? In deze whitepaper lees je hoe de
cloud binnen jouw organisatie past.

Heb je vragen, ga met ons in gesprek!
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Vragen die in deze
whitepaper
aan bod komen:
Wat is de cloud en wat heb je eraan?
Hoe weet je of je organisatie cloud-ready is?
Hoe start je jouw reis naar de cloud?
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Jouw
partner
in IT
We laten graag zien hoe je dankzij de cloud niet
alleen eﬃciënt werkt maar ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelt. Blijf de markt en je concurrenten
voor met ons aan je zijde. Lees snel verder om te
ontdekken hoe!

TRAN
SITIE

Cloud: wat is het en wat betekent het voor je

Werken in de cloud betekent een transitie van

bedrijf?

complexe IT-infrastructuur op de zaak naar

Werken in de cloud betekent dat je complete

slimme online IT-diensten.

IT-voorziening in een publiek datacenter opgeslagen

Overstappen van IT-infrastructuur in eigen pand

wordt. IT-omgevingen zweven immers niet door de

naar werken in de cloud betekent:

lucht: ze hebben altijd een stabiele basis, oftewel een
server. Dankzij de cloud hoeft die server niet meer in
je eigen pand aanwezig te zijn. Je kunt overal gebruik
maken van je IT-systemen. Het enige dat je nodig
hebt is een internetverbinding.
Voor de gebruiker lijkt het dus alsof de IT-omgeving
wél in de lucht zweeft: je kunt altijd en overal werken
zoals jij dat wilt.

Altijd bij je data en bedrijfsgegevens kunnen
vanaf elk gewenst apparaat met een internet
verbinding
Snel schakelen bij groei of krimp dankzij
ﬂexibel te schalen abonnementen
Doorlopende innovatie als onderdeel van
de dienst
Full-service dienstverlening

Heb je vragen, ga met ons in gesprek!
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Wat is de
cloud en
wat heb je
eraan?
Werken in de cloud betekent rust. Er gaat geen
kostbare tijd verloren aan technisch beheer, onderhoud van licenties of migraties naar nieuwe versies.
Je bent altijd en overal online en up-to-date.

Cloud: is het nodig voor jouw organisatie?
Ontwikkelingen in de IT volgen elkaar in hoog tempo
op. Om voorloper te zijn binnen jouw branche is het
belangrijk dat je sneller handelt dan je concurrent. IT
mag geen blok aan het been zijn: het moet je juist
op weg helpen en ondersteunen in de ontwikkeling
van je bedrijf. Als je bijvoorbeeld een nieuwe markt
wil aanboren of een productieproces wil aanpassen,
dan moet je IT-infrastructuur dat mogelijk maken.
Dat is precies wat dankzij de cloud mogelijk wordt.
Heb jij je IT-omgeving zelf in beheer? Dan is het een
grote uitdaging om veranderingen in de markt bij te
benen. Heb je servers bijvoorbeeld nog volledig in
eigen pand?

“Dat maakt de uitrol van innovaties in je
bedrijf aanzienlijk complex en kostbaar”.

Heb je vragen, ga met ons in gesprek!
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VOOR
DELEN
Hoe voorkom je dat jouw concurrent die al
wel in de cloud werkt er straks met jouw
klanten en medewerkers vandoor gaat?

Door zelf ook die stap te zetten. Voor elke
organisatie biedt de cloud voordelen.
Ook voor jou.

Hoe weet je
of jouw
organisatie
Cloud-ready
is?

CLOUD

Het traject naar de cloud is niet voor iedere

Het begin van jouw reis naar de cloud

organisatie hetzelfde.

Je route naar de cloud begint met een moderne

We zien bijvoorbeeld vaak dat een tijdelijke hybride

werkplek. CTS IT faciliteert daarvoor kant-en-klare

IT-oplossing nodig is als tussenstop. Hoe complex je

werkplekken die je meteen kunt gebruiken. Wij

IT nu is ingericht en hoe je dagelijkse praktijk eruit

ontzorgen ook in het implementeren en onderhou-

ziet, zijn daarin belangrijke factoren. Je kunt hierover

den van de werkplekken. Onze servicedesk staat

meer lezen in onze whitepaper Hybride: het beste

klaar om al je vragen te beantwoorden.

van twee werelden.
Je bent altijd cloud-ready.
De vraag is of je bereid bent die volgende stap
zetten. CTS IT ondersteunt en ontzorgt daarom in de
transitie naar de cloud. Samen gaan we het gesprek
aan met leveranciers en stippelen we een goed
afgewogen traject uit richting de cloud. Jouw ambities en belangen staan daarin voorop.

Het fundament van de moderne werkplek is
Microsoft (Oﬃce) 365. Daarmee beschik je over een
groot pakket van diensten. Met deze diensten
vergroot je de eﬀectiviteit van werkzaamheden
enorm. Eﬃciënt met elkaar samenwerken doe je met
onder andere Microsoft Teams. Je bewerkt samen
dezelfde bestanden via SharePoint. Zo zijn er tientallen programma’s die je dagelijkse praktijk eenvoudiger maken.

“Je nieuwe werkplek verdient zich dubbel
en dwars terug”.

Heb je vragen, ga met ons in gesprek!
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Hoe start je
jouw reis
naar
de cloud

VEILIG

CTS IT begeleidt en ontzorgt in jouw digitale

Er is meer

transformatie naar de cloud.

Veel meer. Met een adoptieproces geven we veel

Doorlopende innovatie staat daarmee tot je beschik-

aandacht aan de eindgebruiker: jouw medewerker.

king. Zo blijf je ook in de toekomst relevant voor

Met goede begeleiding krijgen medewerkers zicht

klanten en medewerkers.

op alle mogelijkheden van werken in de cloud.
Daarnaast is security de rode draad in onze

We zoomen samen in op twee cruciale vragen:
In hoeverre kan jouw bedrijfsproces deze stap
1. In hoeverre is jouw bedrijf klaar voor de eerste
aan?
stap richting de cloud?
2. In hoeverre kan jouw bedrijfsproces deze stap
aan?

In hoeverre is jouw bedrijf klaar voor de eerste
stap richting de cloud?

Je antwoorden bepalen het vertrekpunt, de
tussenstops en de eindbestemming van je reis
richting de cloud.

Heb je vragen, ga met ons in gesprek!
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diensten. We maken de eindgebruiker bewust van
risico’s en het belang van veilig werken. Dat kan
ook in de vorm van awareness trainingen.

Daarom CTS IT
Elk bedrijf is anders. Dankzij onze unieke aanpak
vind je een pad richting de cloud dat past bij jou.
Je bent klaar voor de toekomst, hoe die toekomst
er ook uitziet. Met de cloud van CTS IT ga je voor
een moderne werkplek met een full-service
dienstverlening. Kies werken in de cloud en je kiest
voor een stabiele basis om te groeien.

CTS IT staat klaar om met je
te sparren als je wilt
overstappen naar de Cloud.
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