
Proximus Azure Services

Migreer uw gegevens en applicaties naar de cloud
De cloud verandert de manier waarop bedrijven vandaag IT consumeren. 
Ze bieden op consumptie gebaseerde resources en diensten aan die 
naar behoefte kunnen worden op- of afgeschaald. Dit is een bijzonder 
aantrekkelijk waardevoorstel voor bedrijven, omdat zij kunnen profiteren 
van een schaalgrootte die voorheen onbetaalbaar was.

Hoe uw IT-transformatie 
vereenvoudigen?
U moet de vrijheid hebben om uw IT te moderniseren 
en uw applicaties op de juiste plaats onder te brengen. 
Het is echter complex het juiste cloudplatform te 
kiezen en uw activiteiten globaal te versterken, zeker 
indien u dit alleen moet doen. De cloud is een complex 
gegeven. Als uw vertrouwde adviseur kunnen we uw 
migratiedetails voor u afhandelen en instaan voor 
beheer en optimalisatie, zodat u zich kan concentreren 
op uw dagelijkse business. Onze ingenieurs en 
architecten helpen u om uw groei en innovatie te 
versnellen, op elk moment in uw cloud journey.
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Meer info

Contacteer ons via www.proximus.be/contactpage 
of surf naar www.proximus.be/cloud

We beheren Microsoft Azure voor u 

De cloud verandert de manier waarop applicaties worden ontworpen. Applicaties zijn niet langer 
monolithisch, maar worden opgedeeld in kleinere, gedecentraliseerde diensten. Deze diensten 
communiceren via API’s of door asynchrone berichtenuitwisseling of eventing. Applicaties 
worden horizontaal geschaald, waarbij nieuwe instanties worden toegevoegd naarmate hier 
vraag naar is.

Proximus Azure Services is het antwoord voor bedrijven die met deze uitdagingen worden 
geconfronteerd. We combineren expertise en automatisering om architectuur, veiligheid en 
ondersteuning te bieden. U wordt geholpen door gecertificeerde ingenieurs en architecten, zodat 
u het meeste uit uw cloudinvestering haalt.

Onze expertise in Microsoft-oplossingen.

Proximus helpt u:

Verschillende 
omgevingen te 
connecteren
Gebruik Proximus ExpressRoute 
om een betrouwbare verbinding 
tussen uw netwerk en het Azure-
platform tot stand te brengen.

De automatisering  
te verbeteren
Proximus Azure-portaal 
vereenvoudigt uw dagelijkse 
activiteiten en waarborgt best 
practices.

Uw investeringen  
te maximaliseren
We helpen u om uw Azure-
infrastructuur uit te rollen 
en te beheren en om 
de kosteneffectiviteit te 
maximaliseren.

Bent u er klaar voor?
Hebt u specifieke vragen over uw cloud journey? Ons team van 
experts beantwoordt graag al uw vragen, zodat u de juiste beslissing 
kunt nemen.
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