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HYBRID CLOUD

Hybrid Cloud
De Hybrid Cloud oplossingen van Infowell mixen diensten van de Public
Cloud met eigen ICT diensten. Hiermee kunnen organisaties een ideale
balans creëren tussen maatwerk en gestandaardiseerde applicaties.

Hybrid Cloud voor Storage
Hybrid Cloud voor Storage maakt het mogelijk om uw eigen opslagcapaciteit
te vergroten door gebruik te maken van cloud-opslag. Deze oplossing
zorg er voor dat uw data-oplagcapaciteit versmelt met de opslagcapaciteit

Hybrid Cloud voor Enterprises
De Hybrid Cloud voor Enterprises biedt een centrale ICT-dienstencatalogus
op basis van Private en Public Cloud diensten. Gebruikers kunnen hun
eigen diensten direct kiezen, zonder tussenkomst van beheer & operations,
terwijl uw organisatie in controle blijft over alle ICT middelen van de
organisatie. Bovendien krijgen gebruikers direct inzage in de kosten van de

aangeboden door een cloudleverancier, zoals bijvoorbeeld Amazon en
Google. Met deze oplossing blijft de meest geraadpleegde data in uw eigen
datacenter. Data die incidenteel wordt gebruikt en geschikt wordt geacht
voor verhuizing gaat via het internet naar een externe cloud provider.
Hoe de eindgebruiker het ziet

Hoe het werkt

gewenste dienstverlening. Gelijktijdig verlaagt u de operationele kosten en
transformeert u uw ICT organisatie in een dienstenleverancier.
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Traditionele functies

Hybrid Cloud voor Back-up & Recovery

			

Voor organisaties met veel laptop gebruikers en nevenlocaties is het gebruik
van een hybrid cloud back-up oplossing zeer kostenefficiënt.
De door Infowell aangeboden Cloud back-up is geoptimaliseerd voor veilig
datatransport over internetverbindingen waarvan de betrouwbaarheid en
capaciteit variabel is. De geïntegreerde deduplicatie technologie voorkomt
dat onnodig veel data over uw internetverbinding wordt verstuurd. Valt de
internet verbinding weg? Geen probleem. Uw back-up gaat vanzelf weer
verder als er weer een verbinding tot stand is gebracht. Eindgebruikers
kunnen gemakkelijk zelf bestanden over het internet terughalen en bij
herstel van grotere datasets kan de data met behulp van DVD of Data Shuttle
Nieuwe functies

Infowell kan uw hybrid cloud bouwen en u assisteren met uw transitie

naar u worden verzonden.

met behulp van een ICT Transformation workshop en Cloud Acceleration

Public Cloud Back-up & Recovery

opleiding.

Staat uw data al in de cloud? Gebruikt u al Office 365, Google Apps,
Salesforce? Hoe beveiligt u zich dan tegen dataverlies? Met Public Cloud
back-up kunt u back-ups maken van uw data die in de cloud zit. Met Public
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Cloud back-up blijft u ook in controle over uw bedrijfsdata.

Hybrid Cloud voor Data Center capaciteit
Organisaties met VMware vSphere server virtualisatie technologie kunnen

Enterprise Dropbox

door toevoeging van vCloud Air gebruik maken van publieke VMware Data

Syncplicity van EMC2 biedt organisaties de mogelijkheid om op veilige wijze

Centers. Hiermee creëert uw organisatie een flexibele schil van ICT bronnen.

dropbox-functionaliteit aan haar medewerkers aan te bieden en gelijktijdig

Workloads kunnen zowel intern als extern worden toegewezen zonder dat

centraal de beveiliging onder controle te houden. Uw medewerkers kunnen

daarvoor complexe configuratiewerkzaamheden moeten plaats vinden.

bestanden delen via hun laptop, tablet en smartphone en toegang krijgen

Infowell helpt u met het opzetten en configureren van vCloud Air.

tot de centrale fileserver van uw organisatie.
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