U staat voor een enorme uitdaging met uw onderneming. Het vermogen waarmee u
razendsnel op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen zal cruciaal zijn voor de verdere groei en bestaan van uw bedrijf. Hierbij is technologie onmisbaar. Hoe kan
IT uw business blijven servicen aan het tempo dat uw onderneming vooruitgaat?

virtuEEL datacenter in de cloud
De rol van uw IT-afdeling is veranderd. Het installeren en beheren van infrastructuur is vervangen door het beheren van applicaties. De toekomst van de performante ITafdeling zal in die zin steeds meer ‘hybride’ zijn: een combinatie van eigen infrastructuur en
cloud die het toelaat proactief in te spelen op de veranderende noden van de organisatie.

transformatie door flexibiliteit
Bij Stuart bieden wij u de mogelijkheid om uw onderneming te transformeren en uw
bestaande IT te integreren met solide cloud oplossingen. Flexibele oplossingen die uw
business agility sterk verhogen. Wij zorgen ervoor dat u klaar bent voor de toekomst en
gaan samen met u deze uitdaging aan.

enterprise cloud

zit it op hetzelfde ritme als uw business?

UW EIGEN VIRTUEEL DATACENTER
Een eigen datacenter in de cloud, flexibel qua sizing, zonder investeringen? Dat kan.
Wij linken uw eigen virtueel datacenter met uw on-premise IT-infrastructuur.

U beheert in uw datacenter alles zelf, volledig gescheiden van andere klanten. U maakt in uw virtuele omgeving zelf
netwerken, servers, firewalls en... aan. Dit geeft u een enorme flexibiliteit. Tevens houdt u 100% zelf controle en waarborgt u de veiligheid van uw data en infrastructuur.
Wij investeren veel in het ontwikkelen en eigen maken van de nieuwste technologieën. Hierdoor kunnen we ook
diepgaande partnerships aangaan met toonaangevende bedrijven als Vmware, HPE, Veeam... Wij werken met hun
solide bouwstenen voor het realiseren van een naadloze integratie en implementatie. VMware is bijvoorbeeld het
toonaangevende platform voor het realiseren van uw eigen virtueel datacenter.
Per maand kunt u kiezen voor minder of meer resources te verbruiken. U betaalt wat u verbruikt, het is zo eenvoudig
dan dat. Op die manier werkt u kostenefficiënt en optimaliseert u uw kosten.

wij spreken uw taal
• Mogelijkheid tot verbinden met corporate netwerk (LAN-extensie)
• Combinatie fysieke installatie en cloud (colocation) op hetzelfde netwerk
• Mogelijkheid tot keuze firewall vendor
• Perfecte integratie met eigen monotoring
• Optimalisatie van uw proces om resource capaciteit aan te passen
• Mogelijkheid tot het bouwen van uw eigen catalog (eigen images) in de V-cloud
• Keuze in level van redundantie
• Een eigen pool van resources ter uwer beschikking
• Backup naar 3de datacenter in België, waar u zelf uw eigen backup parameters bepaalt
• Duidelijke SLA-agreement waar iets tegenover staat
• Service afdeling in uw taal met professionele cloud engineers die 24/7 ter beschikking staan
• Onze experten komen bij u ter plaatse
U wordt bij Stuart niet in een hoekje geduwd om bepaalde technologieën te gebruiken.
Wij willen uw taal spreken en denken samen met u mee om de perfecte oplossing voor
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uw onderneming aan te bieden.
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