
SOLUTION 

Op zoek naar echte, hybride cloudflexibiliteit? Nieuwe cloud-technologie in je eigen (of co-located) 
datacenter implementeren? En daarbij je applicaties, net als in de publieke cloud, naar behoefte 
schalen? Wil je geen complexe hypervisor en storage omgevingen beheren, maar een full-service 
cloud-platform exploiteren, met volledig behoud van controle over je data?

Dat kan! Met Azure Stack as-a-Service (AS-aaS). Transformeer je datacenter tot een krachtige 
cloud-dienstverlener door precies die Azure-services te activeren, die de organisatie op dat 
moment nodig heeft. Services zoals Virtual Machines, Blob/Table-opslag en App Services. Doordat 
Microsoft aan het opensource ecosysteem bijdraagt, zijn technologieën als Docker en Linux ook 
eersteklas spelers op het Azure-platform. AS-aaS diensten worden op dezelfde manier beheerd als 
in de publieke Azure-cloud, waardoor specifieke kennis intern direct hergebruikt kan worden. 

AZURE STACK AS-
A-SERVICE
TIL JE IT-LANDSCHAP NAAR EEN HOGER NIVEAU MET AZURE STACK 

http://www.inspark.nl


DIT IS AZURE STACK AS-A-
SERVICE
Microsoft Azure Stack is het nieuwe 
hybride cloud-platform waarmee je je 
organisatie vanuit je datacenter van de 
benodigde Azure-diensten kunt voorzien. 
Je profiteert van een breed scala aan 
cloud-services, terwijl je de controle over je 
datacenter behoudt. 

Het uitgebreide Azure ecosysteem 
zorgt ervoor dat je Azure Stack direct 
en optimaal kunt inzetten. Je selecteert 
eenvoudig de toepassingen en 
componenten via Azure Marketplace en 
geeft deze vrij op Azure Stack. Voorbeelden 
hiervan zijn Windows Server/Linux OS-
images, maar ook opensource applicatie-
frameworks en -platformen zoals LAMP. 
Middels GitHub kun je templates opslaan 
en delen. Flexibeler kan het niet. 

WAT LEVERT AZURE 
STACK AS-A-SERVICE JE 
OP? 

 3 Maximale flexibiliteit: bepaal zelf welke 
data op welke locatie opgeslagen 
worden

 3 Behoud van data-soevereiniteit

 3 Optimaal geschaald datacenter

 3 Alles in één Azure ecosysteem, met 
vergelijkbaar selfservice portaal & API

 3 Eenvoudige aansluiting van 
toepassingen op Azure PaaS-services

 3 Volop integratiemogelijkheden met 
externe applicaties als Docker en Linux

 3 As-a-Service, dus: zorgenvrij 

KENNISMAKEN?

Onze Hybrid Cloud experts staan voor je 
klaar. Maak nu een afspraak via:

        +31 20 890 9100

        info@inspark.nlERVAAR DE FLEXIBILITEIT VAN JE 
EIGEN DATACENTER

14 dagen toegang tot 
Azure Stack as-a-
service.

1 Een wrap-up meeting 
om ervaringen te 
bespreken.

4Een kick-off waarin 
we je helpen snel te 
starten.

2 Directe toegang tot 
onze cloud-experts 
voor hulp bij vragen.

3

Vraag een Azure Stack preview-omgeving aan en ontvang:

De kracht van InSpark ligt in de kennis: optimale inrichting en perfect beheer van Azure Stack omgevingen, gecombineerd met de public cloud. 
Een platform waar applicaties en workloads probleemloos kunnen landen. As a Service, dus geen nieuwe hardware nodig! Samen met onze 
partners HPE, Microsoft en The Sourcing Company laten wij je alle voordelen van Azure Stack ervaren.
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