9 juni:

Is uw cloud ambitie
wel ambitieus genoeg?
Beoordeel zelf aan de hand van drie gerealiseerde
cloud ambities van Post NL, SDL en Amazon.
Cloud computing is niet meer weg te denken
uit het hedendaagse ICT veld. De cloud is een
fundamentele kentering in het aanbieden van
ICT oplossingen voor bedrijven en instellingen.
Volgens Gartner groeit de totale Cloud gebaseerde
business in 2016 met 16,5% tot een $206 Miljard.
Toch ligt er nog een hele weg voor ons.

De senior consulting partners van 4Synergy
helpen al sinds jaren bedrijven om stappen op
het cloud pad te zetten. Soms met kleine stappen
middels een evolutionair cloud migratie model met
tussenstappen waaronder hybride oplossingen.
Toch heeft 4Synergy ook veel ervaring om bedrijven meer revolutionair de voordelen van cloud
computing te laten adapteren.

Wie gebruikt er “echt geen clouddienst”?
Privé zijn we heel erg gewend om apps te gebruiken
die via de cloud worden aangeboden, of slaan we
onze data vol vertrouwen op icloud of google drive.
Ieder privé persoon maakt dus rijkelijk gebruik van
cloud gebaseerde diensten.
Bedrijfsmatig is dat toch nog wel wat anders.
Er zijn voldoende bedrijven of instellingen die meer
moeite hebben met het hele ‘cloud gebeuren’. Wat
zijn de overwegingen om wel of niet naar de cloud
te gaan? Pro argumenten zijn vaak kostenreductie,
flexibiliteit, innovatie snelheid en gemak. Mogelijke
issues zoals security en continuïteit zijn vaak de
redenen om (nog) niet het cloud pad te kiezen of
alleen kleine stapjes.

Wat zijn overwegingen om bedrijfsmatig welke
route te kiezen: revolutie of evolutie?
Er zijn diverse methoden om goed te bepalen
welke route verstandig is, en wat het gewenste
einddoel.
Zo heeft Amazon hiervoor een Cloud Adoption
Framework ontwikkeld om middels 7 perspectieven
te bepalen wat de beste route is. De perspectieven
zijn business, platform, maturity, people, process,
operations en security. Binnen elk perspectief wordt
dieper ingegaan op de verschillende dimensies
cloud computing voor een organisatie.
Met advies, ontwerp en implementatie trajecten
helpen de consulting partners van 4Synergy
momenteel diverse organisaties om gedegen het
cloud succes te oogsten. Deze kennis en ervaring
willen wij graag delen met anderen en elkaar.
Daarom organiseren wij op 9 juni aanstaande
een cloud seminar!

UITNODIGING
Is uw cloud ambitie wel ambitieus genoeg?
Beoordeel zelf aan de hand van drie gerealiseerde cloud ambities
van Post NL, SDL en Amazon.
Drie bedrijven hebben hun stip voor cloud ambities hoog gezet en inmiddels bereikt!
• Post NL: Komend van alles on premise naar nu 90+% in de cloud
• SDL: Heeft de automatiseringsmogelijkheden van de cloud gebruikt om naar
een nagenoeg beheervrije omgeving te gaan
• Amazon: Alle concurrenten bij elkaar hebben nog niet de helft van het volume
van AWS (Amazon Web Services)
Elk bedrijf doet al iets in de Cloud. Maar staat uw stip voor Cloud wel ver genoeg?
Gaat u wel hard genoeg?
Bovenstaande drie bedrijven vertellen hoe en wat ze bereikt hebben en waar hun
volgende stip is gezet. Bepaal aan het eind van de avond waar uw mogelijkheden liggen!

P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E
Datum:
Start:

Donderdag 9 juni
Inloop vanaf 15:30 uur
Start programma 16:00 uur

16:00 uur

Opening door Martin Rieff (Managing Partner 4Synergy)

16:15 uur

Customer Cloud Experience PostNL door Richard van der Bilt
(IT Manager Spotta, a Post NL company)

16:45 uur

AWS presentatie door Arjen Vriens
(Head of channel and alliances Benelux AWS)

17:15 uur

Cloud Security door Robert Leyting
(Consulting Partner 4Synergy)

17:45 uur

Customer Cloud Experience SDL door Peter Paul Houtman
(Senior Vice President SDL)

18:30 uur
20:00 uur

Netwerk borrel en diner
Einde

Locatie:
de Euromast (dus ook praktisch in de wolken) Rotterdam
Kosten:
aan dit evenement zijn voor de gasten geen kosten verbonden
Aanmeldingen: cloud@4synergy.nl

Postbus 141

T: +31(0)85 401 00 35

3350 AC Papendrecht

E: info@4synergy.nl
www.4synergy.nl

