
managed multicloud services

Azure, AWS, VMware, Salesforce en SAP. Grote kans dat u één of 
meerdere diensten gebruikt. Daarnaast krijgen uw developers steeds 
vaker met innovatieve container services en groeiende datalakes te 
maken. Alles om uw organisatie efficiënter en intelligenter te laten 
werken. Uw IT-organisatie moet alles beheren en controleren, wat een 
hele uitdaging is. T-Systems biedt robuuste Managed Multicloud 
Services, waarbij organisaties kostenbesparingen van meer dan 30% 
kunnen realiseren. 

Al meer dan 15 jaar beheert T-Systems bedrijfskritische applicaties voor 
grote ondernemingen. Naast managen van traditionele infrastructuren, 
databases en applicaties op de private cloud, beheert T-Systems deze 
workloads ook op diverse public clouds. T-Systems levert ook support en 
expertise voor cloud native (bijv. PaaS en Serverless) functionaliteiten. 

Voor zowel de legacy als cloud native oplossing kan worden gekozen 
voor een volledig gemanaged model of voor een shared model waarbij u 
zelf een deel van het beheer doet. Hiermee krijgt u de flexibiliteit om 
bijvoorbeeld productieomgevingen volledig door T-Systems te laten 
beheren en de ontwikkelomgeving door ontwikkelaars zelf te laten 
managen.

Voor applicatie-ontwikkeling gaan we zelfs een stap verder met onze 
DevOps services, waarbij T-Systems volledige toolchains levert en 
beheert, zodat uw IT-organisatie zich kan focussen op de continue 
delivery van nieuwe functionaliteiten voor de business. 

Kwaliteit en security
Voor alle services geldt dat T-Systems zorgt dat de security, 
beschikbaarheid en compliancy van de (cloud)omgevingen altijd 
geborgd zijn en de kosten onder controle blijven. Ongeacht het gebruikte 
platform maakt T-Systems gebruik van kwaliteits- en securitystandaarden 
zoals Zero Outage en ESARIS. Dit leidt tot een uptime van 99,999 
procent. Het resultaat is een stabiele en veilige operationele omgeving. 

ervaring in transformatie
Met de jarenlange ervaring in het transformeren naar, en het stabiel 
beheren van complexe en gecombineerde omgevingen voor grotere 
ondernemingen, is T-Systems de juiste transformatiepartner. Door de 
opkomst van de public cloud is het verantwoord transformeren van 
applicaties naar de public en onze private clouds een vanzelfsprekend 

wat wij bieden
�� Managed Multicloud
�� Transformatie naar de cloud
�� Cloudassessment
�� Cloudoptimalisatie

meer informatie?
 Ga naar www.t-systems.nl/multicloud of stuur een e-mail  naar 
infonl@t-systems.com

onderdeel geworden van onze dienstverlening. Bij veel van onze 
klanten realiseren we zo een totale kostenbesparing van meer dan 
30%.

cloud assessment en optimalisatie 
public cloud
Met onze Cloud Assessment Service stellen we op basis van uw 
business- en digitale strategie een migratieplan en een business 
case op voor een optimale multicloudomgeving. Tevens krijgt u een 
nauwkeurige kostenindicatie, gericht op uw eindsituatie, voor die 
optimale omgeving. Daarnaast krijgt u een duidelijk advies over hoe 
u uw omgeving zoveel mogelijk naar de cloud kunt brengen.

controle over uw complete 
cloudomgeving
Klanten die al meerdere workloads op de public cloud hebben 
draaien, profiteren ook van onze Managed Multicloud Services. Met 
slimme tooling geven we u inzicht in en controle op uw uitgaven aan 
de diverse clouds. Op basis hiervan geven wij u advies over hoe u 
alleen al de operationele kosten in de public cloud flink kunt 
verlagen. 

uw voordelen
�� Kostenbesparingen van meer dan 30%
�� Versnelde cloudtransformatie, met borging van compliancy en 

security
�� Heldere business case en migratieplan op basis van assessment 
�� Grip op uw cloudadoptie en -kosten, zonder concessies voor uw 

business
�� Profiteer van meer dan 15 jaar transformatie-ervaring

30 %
kosten-

besparing


