Waarom zou je
kiezen voor de
Proact Hybrid
Cloud?
Proact Hybrid Cloud (PHC) is onze bewezen
Infrastructure as a Service (IaaS) dienst en we
geloven dat het precies vertegenwoordigt wat
een cloud zou moeten zijn: flexibel,
gebruiksvriendelijk en met transparante
prijzen. PHC betekent dat NREN-leden nu
toegang hebben tot verschillende IT-services,
of ze nu op locatie zijn, in een privé cloud,
gehost in een van Proact's Europese
datacenters of in de openbare cloud.
PHC is ons eigen platform - We hebben PHC
vanaf de basis ontworpen en gebouwd op basis
van onze kennis en ervaring. Als je de diensten
van PHC gebruikt, doe je rechtstreeks zaken met
het bedrijf dat ze aanbiedt, niet met een derde
partij die middelen van een van de grote
hyperscalers beheert.
PHC is jouw lokale optie - Veel van onze klanten
geven er de voorkeur aan PHC IaaS te gebruiken
omdat we in Europa zijn gevestigd. Als PHCklant kan je zelfs je voorkeurslocatie kiezen. Dit
betekent dat geen enkele buitenlandse overheid
toegang kan vragen tot jouw gegevens.
Kostenefficiëntie - We werken met je samen om
precies te ontdekken wat je nodig hebt en
vervolgens bouwen we dat. Doordat we een
omgeving creëren die exact aansluit bij jouw
wensen, worden er geen onnodige kosten
gemaakt. Mochten jouw behoeften veranderen,
dan kan je service delivery manager jouw
infrastructuur naar behoefte optimaliseren.

Waarom PHC en niet een van de grote
hyperscalers?
We denken dat er drie hoofdredenen zijn
waarom organisaties kiezen voor onze PHC
oplossing boven diensten van één van de grote
cloudproviders:
Ondersteuning:
We
hebben
onze
ondersteunende diensten ontwikkeld om
business continuïteit te garanderen en om de
lopende processen te vereenvoudigen die
volgen op een incident dat jouw omgeving
treft. Met één aanspreekpunt ben je er van
verzekerd dat jouw incident zo snel mogelijk
wordt opgelost. De persoonlijke relatie die in
de loop van de tijd wordt opgebouwd zorgt
ervoor dat zaken alleen maar sneller en naar
tevredenheid worden behandeld.
Datasoevereiniteit: De CLOUD Act geeft
Amerikaanse autoriteiten de bevoegdheid
om gegevens op te vragen die zijn
opgeslagen door de in de VS gevestigde
grote cloudproviders, zelfs als dat buiten de
VS is. Veel van onze klanten geven de
voorkeur om onze PHC te gebruiken, omdat
we niet in de VS zijn gevestigd en daarom
niet onder de CLOUD Act vallen.. Andere
organisaties moeten er zeker van zijn dat hun
gegevens altijd beschikbaar zijn opgeslagen
binnen de grenzen van hun land. Met PHC is
altijd het geval.
Voorspelbaarheid van kosten: De kosten bij
het gebruik van PCH zijn transparant. Je weet
van te voren waar je aan toe bent .

Samengevat
Multicloud: PHC geeft jouw
organisatie de controle en het beheer
over meerdere privé- en openbare
clouds indien gewenst.
·Veiligheid: We beschermen de
onderliggende infrastructuur met een
scala aan logische en fysieke
beveiligingsmaatregelen.
·Flexibiliteit / schaalbaarheid /
wendbaarheid: Gebruik PHC om snel
applicaties te implementeren,
doorlooptijden te verkorten. Kies de
juiste cloud voor de juiste werklast. En
bevrijd jouw eigen team van het
onderhouden van infrastructuur
·Gegevenssoevereiniteit: We kunnen
de datalocatie (binnen je eigen land)
garanderen, afhankelijk van de
wettelijke vereisten en voorkeuren
·Service Level Agreements (SLA's):
We bieden eenvoudige, meetbare en
zinvolle SLA's die de beschikbaarheid
van het platform, opslag en
connectiviteit, en responstijden
dekken.
·Ontzorging: We beheren de
infrastructuur terwijl jouw team kan
zich richten op meer strategische
projecten, gebruikers helpen of
nieuwe toepassingen en services
ontwikkelen.
·Voorspelbare performance: Dankzij
toonaangevende technologie en 24/7
aandacht van experts

·Voorspelbare kosten: Weet wat je
elke maand uit gaat geven aan cloud
middelen, dankzij onze transparante
prijzen die zijn overeenkomen in het
OCRE-framework.
·De beste ondersteuning wanneer je
die nodig hebt: Met dank aan
vriendelijke experts die jouw
organisatie snel leren kennen.
·Makkelijk in gebruik: Het
selfserviceportaal maakt het je
gemakkelijk om direct je eigen
compute / storage / netwerken /
VM’s in te richten.
Over Proact
In Nederland werken we continu met
ruim 300, voornamelijk technische,
collega’s om onze klanten de diensten te
bieden die ze verwachten. Juist onze
grootte in Nederland zorgt ervoor dat we
de attitude en slagkracht van een
kleinere IT-partij kunnen bieden, terwijl
we de kwaliteit en expertise van een
grotere partij kunnen waarborgen.
Wij geloven dat er veel redenen zijn
waarom NREN-leden voor Proact kiezen
om hen te assisteren bij de (verdere) reis
naar de cloud. In praktijk we al met veel
NREN-leden door heel Europa, velen
kennen ons daarom al en vertrouwen
ons hun IT-omgevingen toe. Ruim 4.000
organisaties in Europa hebben inmiddels
voor de hybride cloud oplossingen van
Proact gekozen.
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