
INSPARK SOLUTION

In een dynamische netwerkeconomie is digitale transformatie een must. Alleen een cloud-transitie 
geeft je organisatie die mate van versnelling en flexibiliteit die nodig is voor non-stop innovatie. 
Automatisch op- en afschalen, doorlopende procesverbetering, ontwikkeling van baanbrekende 
diensten en producten; de cloud maakt het mogelijk. Weg van statische, geconsolideerde platformen. 
Op weg naar dynamische processen en veilige flexibiliteit. Dát is de reden waarom organisaties 
massaal overstappen naar de cloud. 

Breng je applicaties veilig en snel naar de cloud. Pas capaciteiten naar behoefte aan. Regel in één keer 
je beveiliging (GDPR-conform). Zorg voor soepele overheveling van je licenties, optimale samenwerking 
en procesoptimalisatie. Regel op simpele wijze het beheer van jouw toekomstveilige, virtuele, cloud-
based datacenter. Faciliteer continue innovatie. Alles met één oplossing: BusinessReadyTM Cloud! 

BUSINESSREADYTM 
CLOUD
BRENG JE ORGANISATIE SNEL, VEILIG EN GEHEEL ONTZORGD NAAR DE CLOUD

http://www.inspark.nl


BUSINESSREADY™ CLOUD IS 
EEN MUST-HAVE
BusinessReadyTM Cloud (BRC) is een visie, een 
platform én een werkwijze in één, gebaseerd 
op Microsoft Azure en InSpark’s best 
practices. BRC werkt met een schaalbare, 
systematische architectuur en omvat 
alle diensten die je omgeving 24/7 veilig, 
wendbaar en functioneel houden. Binnen deze 
‘agile’ omgeving kun je - óók in de toekomst - 
continu innoveren. 

Wij voorzien je organisatie van een 
bedrijfsklare cloud, schaalbaarheid en 
daarmee gepaard gaande kosteneffectiviteit. 
Workloads worden doorlopend geëvalueerd. 
Systemen en licenties worden automatisch 
daarop aangepast. Snel, gemakkelijk, ontzorgd 
en altijd veilig. State-of-the-art Secure Cloud 
as-a-Service. Dát is BusinessReadyTM Cloud! 

DE VOORDELEN VAN 
BUSINESSREADY™ CLOUD 

 3 Snel, gemakkelijk en veilig jouw ready-to-
go infrastructuur

 3 Geautomatiseerd en kosten-
geoptimaliseerd

 3 Secure-by-default: Veilig én conform de 
GDPR-richtlijnen

 3 Infrastructure-as-a-Code: met enkele 
handelingen een nieuw netwerk

 3 Always up-to-date: Innovatie & Transitie 
as-a-Service!

 3 Support bij het cloud-ready maken van 
jouw business en bedrijfsapplicaties

 3 Begeleiding bij de adoptie van de nieuwe 
cloud-wereld

 3 24/7 beheer en wereldwijde support door 
ons Cloud Security Center 

KENNISMAKEN?

Onze cloud experts staan voor je klaar! 
Maak nu een afspraak via:

        +31 20 890 9100

        info@inspark.nl

OPZET CLOUD-STRATEGIE CLOUD OPERATIONS & 
SECURITYONBOARDING & MIGRATIE CLOUD-OPTIMALISATIE & 

INNOVATIE

DE BRC-WERKWIJZE

We bepalen de bijdrage 
van IT aan jouw doel- 
stellingen, transformatie 
en applicatiemoderni- 
sering. We plannen de 
workload-migratie, de 
beveiliging en het com-
pliancy-beleid.

1 We leveren - naar wens én 
op maat - nieuwe, inno-
vatieve cloud-diensten 
en moderniseren door-
lopend al je applicaties en 
infrastructuur om zo de 
noodzakelijke innovatie te 
faciliteren.

4We ontwerpen en imple-
menteren het subscriber 
management (identity & 
security), zorgen voor de 
uitrol van het netwerk, 
de connectiviteit en de 
migratie van workloads 
naar de cloud. 

2 We monitoren je nieuwe 
cloud-omgeving, zorgen 
voor geautomatiseerde 
back-up en recovery 
en leveren alle nodige 
updates/patches. We 
voorzien je van extra be- 
veiliging, security testing 
en optimalisatie, altijd 
o.b.v. de meest recente 
best practices.  

3

“DANKZIJ AZURE CLOUD-TECHNOLOGIE ZIJN 
WE IN STAAT OM WERELDWIJD BINNEN ENKELE 
UREN EEN VOLLEDIG NIEUWE AZURE CLOUD-
INFRASTRUCTUUR OP TE ZETTEN VOOR LOCATIES 
WAAR WE MEDICIJNEN WILLEN BEREIDEN.”

Dimitri Lambrecht 
Global Digital Transformation Manager bij Fagron
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