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Your strong IT partner.
Today and tomorrow.

Op weg naar IT die klaar is
voor elke workload en
elke uitdaging
HYBRIDE IT GIDS

Een snel veranderend landschap
vraagt om snelle veranderingen in IT
Technologie verandert in hoog tempo. Innoveren is overleven. Maar om snel en
eenvoudig met innovatie aan de slag te kunnen, is er een betrouwbare basis nodig.
Een basis die meegroeit met veranderende behoeften en die nooit een rem is op groei
of verandering.
Vandaag de dag willen veel organisaties losbreken uit hun traditionele IT-omgeving.
Ze gaan op zoek naar manieren om hun IT-infrastructuur beter af te stemmen op hun
doelstellingen en op concrete innovatie. Maar er zijn veel opties, IT-omgevingen
worden steeds complexer en je stuit al snel op meer vragen dan antwoorden.

WAT ZIJN DE GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR IT VANDAAG?

SNELHEID

SCHAALBAARHEID

IT is te vaak volgend. Snel inspelen op

Nieuwe resources uitrollen en

kansen en vragen blijft een zorg.

pieken in gebruik opvangen is lastig.

KOSTENEFFICIËNTIE

MOBILITY & MULTI-SITE

Onbenutte capaciteit,

Data en applicaties eenvoudig en snel

dedicated teams & resources

beschikbaar maken voor mobiele

zorgen vaak voor onnodig hoge kosten.

medewerkers en partners op andere
locaties? Ga er maar aan staan.

Stel de juiste vragen, ontdek de valkuilen en
verzeker de toekomst van je organisatie met
het beste van clouddiensten en on-premise

INTEGRATIE

CONTROLE & BEHEER

SaaS en workloads in de cloud naadloos

Een complexe IT-omgeving beheren

afstemmen en integreren met het eigen

en onder controle houden is

datacenter is een aanhoudende strijd.

een grote opgave voor je IT-team.

Het grote dilemma:
Cloud of on-premise?

Hoe biedt Hybrid IT een oplossing?

Hoe vind je een sluitend antwoord op die uitdagingen? Bijna elke organisatie staat

Met de naadloze combinatie van cloud en on-premise sluit een hybride omgeving

voor dezelfde vraag: verhuizen we naar de public cloud en profiteren we van

perfect aan bij het huidige marktklimaat. Zowel de vraag naar meer flexibiliteit en

flexibiliteit en schaalbaarheid? Of kiezen we voor de controle en veiligheid van ons

snelheid als de steeds strengere eisen omtrent veiligheid worden met een hybride

eigen datacenter?

omgeving helemaal beantwoord. Op die manier biedt Hybrid IT eenvoudig een
oplossing op maat voor de grootste uitdagingen voor IT vandaag.

Volledig kiezen voor clouddiensten is voor veel organisaties geen optie. De overgang
is te abrupt, de kosten te moeilijk voorspelbaar en het mogelijke verlies aan controle
te riskant. Maar alles binnen je eigen datacenter houden is ook niet houdbaar.
Concurrerend blijven wordt immers steeds moeilijker zonder de snelle

DE 6 GROOTSTE VOORDELEN VAN EEN HYBRIDE OMGEVING

schaalbaarheid, flexibiliteit en het pay-per-use kostenmodel van public cloud.
Het is een dilemma waar grote strategische keuzes aan vast hangen en waar vaak
geen eenduidig antwoord op is. Hoe verbind je efficiënt de flexibiliteit en
schaalvoordelen van cloud met de veiligheid van een on-premise omgeving?

“

De grote vraag die iedereen bezighoudt is niet: kiezen we public
cloud of kiezen we on-premise, maar veel meer: hoe maken we
eenvoudig optimaal gebruik van de voordelen van allebei?”

Met de schaalvoordelen van cloud groeit

Stem je resources efficiënt af op pieken

je omgeving mee met je behoeften.

en dalen in de belasting.

Bespaar kosten met het flexibele

Zet met een hybride omgeving maximaal

verbruiksmodel van cloud.

in op mobiel werk en multi-site.

Niet zwart of wit, maar zwart én wit. Met een hybride omgeving combineer je het
beste van beide werelden. Clouddiensten maken je IT een stuk meer wendbaar en
een eigen datacenter biedt dan weer stabiliteit voor kritische applicaties en
confidentiële data.

Met Hybrid IT kies je voor een naadloze

Vereenvoudig je beheer met een

user experience, over alle platformen heen.

geïntegreerde hybride omgeving.

Voor je van start gaat…
Een hybride omgeving vormt een stabiele basis voor toekomstige groei. Wil je als organisatie echt
werk maken van Hybrid IT? Met deze drie tips creëer je een efficiënte omgeving op maat!

1. 
Kies voor elke
workload de
juiste omgeving

2. 
Creëer een
naadloos geheel

3. 
Zorg voor een
vlot en efficiënt
beheer

Workloads verschillen.

Clouddiensten gebruiken

In een écht hybride

Batch workloads verwerken

naast je on-premise

omgeving is alles naadloos

op vaste tijdstippen grote

omgeving is nog geen

verbonden. Dat begint bij de

hoeveelheden data en

Hybrid IT. Voor een naadloze

infrastructuur. Efficiënt

zorgen zo voor

aaneenschakeling van beide

resources toewijzen aan

piekbelasting. Analytische

omgevingen is expertise

bepaalde workloads is de

workloads combineren dan

nodig op alle lagen van je

basis van Hybrid IT. Cloud

weer data van

infrastructuur. Als IT-

wordt zo de flexibele,

uiteenlopende omgevingen.

specialist beschikt Bechtle

schaalbare extensie van je

Verder zijn er high-

over de nodige kennis en

datacenter. Kies samen met

performance workloads,

ervaring met betrekking tot

onze expert voor een

gekoppeld aan zware

security, virtualisatie en

on-premise infrastructuur

software, en voorspelbare

applicaties. Met onze

die hybrid-ready is. Let bij

database workloads. Kies

dedicated ondersteuning en

het uitkiezen van een

voor elke workload een

sterke managed services

nieuwe infrastructuur op de

ideale omgeving en creëer

zorgen we ervoor dat

beheersoftware en de

zo een infrastructuur op

eventuele problemen snel

compatibiliteit ervan met

maat.

worden opgelost.

clouddiensten.

Op zoek naar meer informatie
of professioneel advies?
Vragen over je huidige IT-omgeving?
Bij Bechtle zijn we er rotsvast van overtuigd dat de
toekomst hybride is. Onze baseline is niet voor niets
‘your trusted IT partner in a hybrid world’.
Stap voor stap, met gericht advies, oplossingen op maat
en een realistische aanpak helpen we organisaties op
weg naar een flexibele en toekomstvaste hybrid IT.
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