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Er zijn nu meer apps, meer apparaten en meer gegevens dan ooit. Allemaal dankzij de groei 
van cloudcomputing en het gebruik van cloudservices. Zeker nu cloudtechnologieën een 
steeds belangrijkere rol spelen in het bedrijfsleven. Hoe kan IT grotere doelmatigheid aan-
sturen en nieuwe manieren bieden om waarde te genereren? 

Op welke manier zou je graag in de cloud willen werken? Er zijn drie mogelijke opties: Public 
Cloud, Private Cloud en Hybride Cloud. Hieronder lees je de voor- en nadelen per optie.

Cloud  
Assessment

Public Cloud

Services zijn eigendom 
van en worden beheerd    
door een derde partij

Geen onderhoudskosten

Lagere kosten door 
schaalvoordelen

Gedeelde verantwoor-
delijkheid m.b.t. 
beveiliging

Private Cloud

Meer controle

Veiliger omdat resources 
niet gedeeld worden

Cloud infrastructuur 
wordt gebruikt door één 
organisatie, dus minder 
belast

Implementatie is 
meer complex

Hybrid Cloud

Flexibel en schaalbaar

Betere beveiligingsmo-
gelijkheden

Kostenefficiënt. Je be-
taalt wat je verbruikt

Geleidelijk migreren en 
werklasten gefaseerd 
implementeren.

Zeer complex
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Inventarisatie Cloud readiness scan Jumpstart advies

We starten met het maken van een inventarisatie van de cloud-behoeften. Daarna maken 
we de cloud readiness scan voor de organisatie. De uitkomsten van de inventarisatie en de 
cloud readiness scan vormen een “Jumpstart naar de cloud”-advies. 

De Cloud Assessment plannen we samen in en bieden we vanaf €1.500,- aan*. 
 *Prijs is excl. BTW en betreft één basisdag. Voor complexe situaties of extra klantwensen zullen wij meerdere dagen nodig hebben.

Geïnteresseerd?
Heb je interesse of wil je meer informatie over mogelijkheden van een Cloud Assessment 
onder begeleiding van 3fifty? Neem contact met ons op via 078 - 610 5719 of info@3fifty.eu. 

3fifty Cloud Assessment 
3fifty is de preferred Microsoft partner op het gebied van Microsoft Infrastructure  
Management en cloud-oplossingen. Vanwege onze diepgaande en specialistische kennis van 
de Microsoft cloud-oplossingen lichten we in één dag goed toe wat de cloud voor jou kan 
betekenen. 

Wat houdt een Cloud Assessment in?
Wanneer we een Cloud Assessment doen, gaan we eerst aan de slag met de basis. Wat zijn 
de wensen en eisen voor de cloud? Hoe ziet het IT-landschap eruit? 


