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Heeft u ook al gehoord van de cloud? Kent 
u de voor- en nadelen en betekent  de cloud 
een meerwaarde  voor uw bedrijf ? Zo ja, 
aan welke componenten denkt u en hoe kri-
jgen we die daar? Een duidelijke strategie 
biedt een antwoord  op deze vragen. Dat is 
de opzet van Realdolmens cloud roadmap. 
Samen met de sleutelpersonen uit uw or-
ganisatie bepalen we hoe de cloud in uw 
bedrijf er kan uitzien en tonen we u de weg 
in de massa van cloudaanbiedingen die 
vandaag bestaan. Op basis daarvan schet-
sen we een roadmap waarop we scherp 
gedefinieerde en gebudgetteerde project-
en plaatsen. We schetsen de horizon en de 
weg ernaartoe. Afgestemd op uw business.
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UITDAGING

In een tijd waarin economische grenzen 
vervagen, de concurrentiepositie vaker 
onder druk komt te staan en bedrijven 
steeds sneller moeten anticiperen op de 
veranderingen in de markt, neemt de vraag 
naar snel inzetbare ICT-toepassingen  
steeds meer toe. Het uitbouwen van een 
flexibele, goed afgestemde en kosten- 
efficiënte ICT-infrastructuur is dan ook een 
vereiste voor iedere organisatie.

ICT-infrastructuur en haar operationeel beheer heeft voor vele organisaties 
een zware financiële impact. Toch wil ieder bedrijf steeds meer ICT-oplossin-
gen gebruiken en moeten veranderingen razendsnel geïmplementeerd 
worden om de concurrentie één stap voor te blijven. Hoe zorgt u ervoor dat 
u toch voldoende mensen en middelen in ICT-infrastructuur hebt om aan de 
vraag van de business te beantwoorden zonder te zware kosten?

Eenvoudige antwoorden of bruikbare formules om deze vragen te beantwoor-
den, bestaan helaas niet. Elke organisatie neemt immers andere beslissingen 
gebaseerd op haar verleden, haar huidige financiële toestand en haar strat-
egie. Momenteel draait de marketing rond cloud op volle toeren en wordt 
iedereen aangeraden om zo snel mogelijk te migreren. Veel organisaties  
stellen zich dan ook de vraag  of hun bestaande ICT-infrastructuurmodel wel 
het juiste is en of cloud een alternatief is. Natuurlijk heeft ieder model zo zijn 
eigen voordelen en mogelijkheden maar ook zeer zeker zijn eigen nadelen en 
beperkingen.

ONZE OPLOSSING
Met de Realdolmen cloud roadmap beschikt een organisatie over een  
duidelijke analyse van de eigen IT-omgeving en kent ze de impact bij  
een overschakeling naar de cloud. De roadmap geeft u een antwoord op vol-
gende vragen:

• Betekent de cloud een meerwaarde  voor mijn bedrijf?
• Wat zijn de voor- en nadelen van de cloud?
• Hoeveel kost het om mijn IT on-premise te houden of net in de cloud?
• Welke systemen komen in aanmerking om naar de cloud over te 

brengen?
• Welke stappen moeten we concreet nemen om ons doel te bereiken?

Een duidelijke strategie biedt een antwoord  op deze vragen.  
Dat is de opzet van Realdolmens cloud roadmap.
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 Objectief kunnen vergelijken 

Ieder model heeft voor- en nadelen en een 
bijbehorend kostenplaatje. Door deze naast 
elkaar te zetten, ontstaat er duidelijkheid 
over welk model het beste past bij de or-
ganisatie.

Over het algemeen bespreken we de vol-
gende scenario’s :
• Eigen Datacenter (alles intern)
• Public/Private Cloud (alles extern)
• Hybride Cloud (een mix van het 

bovenstaande)

 Praktisch 

De duur van de cloud roadmap start bij 5 
dagen. Tijdens deze studie worden work-
shops georganiseerd met alle betrokken 
partijen om de nodige informatie op een 
interactieve manier snel en accuraat te ver-
zamelen. Onze architecten maken vervol-
gens een analyse van de situatie teneinde 
een gefundeerd advies te leveren. 

 Industriestandaarden 

De cloud roadmap is volledig opgebouwd 
rond algemeen aanvaarde architectuur-
standaarden. U kunt erop rekenen dat onze 
architecten perfecte kennis hebben van 
deze standaarden, en hiervoor de nodige 
referenties kunnen voorleggen.

Het uitwerken van een cloud roadmap is 
mogelijk vanaf 5 dagen. We starten met 
een informatieronde waarin we workshops 
organiseren met alle betrokken partijen. Zo 
kunnen we op een interactieve manier snel 
en accuraat de nodige informatie verzam-
elen. Vervolgens maken onze architecten 
een analyse van uw situatie. Die leidt tot 
een gefundeerd advies. Als deliverables 
ontvangt u:

• Een IT-cloud assessment
• Een cloud roadmap
• Een budget calculation sheet

De concrete oplevering gebeurt tijdens een 
managementpresentatie met als slot een 
vraag-en-antwoordsessie.

UITDAGING
U herkent de problematiek en de uitdagingen? 

Realdolmen helpt u om snel een stap in de goede richting te zetten. Realdolmen ontwikkel-
de de cloud roadmap om organisaties te helpen een belangrijke stap te zetten in de richting 
van de cloud.

De juiste stap 
IN DE JUISTE RICHTING 

Werkwijze
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ICT-innovatie wordt door meerdere 
instanties aangemoedigd en Realdolmens 
ICT Infrastructure Roadmap past perfect 
in die tendens. Als ICT-advies komt deze 
dan ook in aanmerking voor subsidie via 
de kmo-portefeuille. Telt uw organisatie 
minder dan 250 werknemers en bedraagt 
uw omzet minder dan 50 miljoen euro? 
Dan hebt u recht op 30% subsidie tijdens 
de eerste zeven dagen consulting. 

Voor meer info, mail naar  
info@realdolmen.com.  

Wij nemen zo snel mogelijk contact  
met u op. Natuurlijk kunt u ook altijd 
terecht bij uw Customer Executive. 
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