
CloudHub
Beheerd hybride cloudplatform inclusief AWS & Azure  
landing zones

• Eenvoud in complexiteit: uw datacenter, cloud- en alle , SaaS-, PaaS-  
en connectiviteitsproviders in een centrale architectuur

• Robuust en veilig: end-to-end gebaseerd op privéverbindingen en 
gebruikmakend van een referentiearchitectuur

• Conform industriestandaarden: cloud landing zones ontworpen o.b.v.  
de laatste AWS/Azure referentiearchitectuur

• Ongelimiteerde mogelijkheden: directe verbindingen tot 100Gbs naar  
alle cloud-, SaaS-, PaaS-providers en het Eurofiber ecosysteem 

• Volledig beheerde keten: van uw datacenter t/m cloud landing zones met 
optimalisatie van uw cloud security, -kosten en -performance

• Bewezen hybride cloudoplossing met een gegarandeerde exitstrategie

CloudHub zorgt voor controle 
CloudHub is een hybride, multicloud-ready plat-

form dat wordt geleverd als een volledig beheerde 

dienst. Het integreert uw eigen datacenter(s)  

met de door u gekozen cloudprovider, de laatste 

op basis van zorgvuldig door ons ontworpen cloud 

landing zones. Zo ontstaat er een veilige, betrouw-

bare hybride cloud basisinfrastructuur van waaruit 

u gecontroleerd verder kunt bouwen.

Breid uw hybride cloudomgeving
gecontroleerd uit
CloudHub is strategisch geplaatst in door
Eurofiber redundant ontsloten co-locatie data- 
centers. Via direct peering kunnen daarbinnen  
letterlijk duizenden dienstverleners eenvoudig  
vanuit CloudHub worden ontsloten, zoals:

• Eurofiber's Ethernet/Internet, WDM,  
ManagedDark Fiber

• Eurofiber's co-locatie (Dataplace)
• Eurofiber's VMware Cloud Director (Dataplace) 
• Eurofiber's Datacenter Interconnect (DCspine)
• 500 co-locaties in de Benelux en wereldwijd
• 2900 cloud-, SaaS-, PaaS- en  

IaaS-providers
• 1800 netwerkproviders

• 5000 andere IT-dienstverleners

Uw cloudomgeving blijft vermoedelijk nog lange tijd hybride en zal, als
gevolg van de vele digitale initiatieven, waarschijnlijk alleen maar groeien. 
Met cloudproviders, verbindingen, (co-)locaties, IaaS-, PaaS-, SaaS- of
andere dienstverleners. Hoe houdt u controle over uw omgeving en zaken  
als kosten, compliancy en security?

Uw datacenter kan eenvoudig via uw  
bestaande Eurofiber dienst worden  

verbonden met CloudHub.



Direct peering naar alle cloud-, PaaS-, en
Saas-providers

Toegang tot Ethernet/Internet, WDM en
Managed Dark Fiber diensten

Toegang tot een breed scala aan overige 
connectiviteitsproviders

Interconnectieplatform voor datacenters 
met software-defined netwerk

Content & Digital media, 
Financial services en Enterprises

Dataplace biedt co-locatie voor on-premise 
apparatuur in zes Tier-III datacenters

Dataplace biedt pay-per-use storage & 
compute indien u niet meer wilt investeren

Uw eigen datacenter wordt 
geïntegreerd in een end-to-end
hybride cloudketen

Uw eigen apparatuur nog
niet afgeschreven? Koppel
het eenvoudig aan CloudHub

Azure of AWS
landing zones gebouwd
onder architectuur

Beveiligde 
internet breakout

Alle privéverbindingen
uit te breiden tot 10gb/s

Eenvoudig internationaal 
uit te breiden

Azure / AWS

Uw eigen 
datacenter of 

co-locatie

Uw eigen 
apparatuur

50 landen
500 locaties

2900 Cloud/PaaS-/SaaS-providers

Eurofiber open fiber infrastructure

1800 netwerkproviders

Eurofiber DCspine

5000 andere IT-dienstverleners

Eurofiber co-locatie

Eurofiber IaaS

Publieke
internet

Inspectie, scheiding
en integratie van alle
verkeersstromen

De perfecte hybride balans met
een gegarandeerde exitstrategie
CloudHub is ondergebracht in dezelfde co-locatie
datacenters die de grote cloudproviders zelf gebruiken 
voor hun eigen apparatuur. Door deze fysieke nabij-
heid kan vanuit CloudHub een optimale hybride balans 
worden gerealiseerd tussen de cloud en uw on-premise 
apparatuur (IaaS dan wel uw eigen hardware), met 
vanzelfsprekend een zeer lage latency tussen beide, 
zodat uw gebruikers niet eens merken of zij op een 
fysieke infrastructuur draaien of in de cloud. 
 
Zo kunt u eenvoudig steeds meer workloads in  
eigen tempo van uw on-premise apparatuur naar  
de 'fysiek nabijgelegen' cloud verplaatsen, maar 
net zo een voudig ook weer terug 'on-premise',  

mocht een exitstrategie ooit nodig zijn.

Uw cloudlandschap is end-to-end 
gebaseerd op privéverbindingen
CloudHub is volledig gebaseerd op privéverbindingen 
van Eurofiber of onze partners. Een veilig, betrouw-
baar en hoogwaardig netwerk, volledig gescheiden 
van het publieke internet. De capaciteit van al deze 
privéverbindingen in uw landschap is tevens zeer 
schaalbaar.

 
Cloud landing zones -  
van cruciaal belang
Landing zones vormen het cruciale fundament van  
uw cloudlandschap. De MatrixMind Foundation die  
wij voor de inrichting hiervan gebruiken bestaat uit 
een drietal hubs:

CloudHub kent geen voorinvesteringen en 
is volledig OPEX gebaseerd.



• De communication hub vormt een centraal  
koppelpunt voor de privé cloudverbindingen  
zoals ExpressRoute en DirectConnect 

• De management hub vormt het centrale  
beheerpunt voor al uw cloud resources en  
even tueel zelfs daarbuiten

• De identity hub verzorgt tenslotte een veilige 
integratie van uw identity management met  
uw cloud resources

 

Uw CloudHub-omgeving  
wordt volledig beheerd
De CloudHub basis setup - waarbij we uw eigen  

datacenter met uw (eerste) cloud naar keuze  

integreren - wordt volledig voor u beheerd. Wij  

waarborgen uptime, performance en streven  

naar een voortdurende optimalisatie ervan.  

Ditzelfde geldt voor alle toekomstige uitbreidingen 

als u besluit additionele (cloud) dienstverleners,  

connecties of (internationale) locaties in uw land-

schap te integreren. 

Extra beheerondersteuning  
indien u dit wenst
Wilt u dat wij uw cloudomgeving verder beheren,  

beschermen en optimaliseren dan hetgeen wij in onze 

basisdienstverlening bieden? Geen probleem. We 

bieden aanvullende managed services pakketten voor 

Deployment, Security, Governance en Kubernetes.

 

Brede cloud consultancy
Naast CloudHub kan MatrixMind u van dienst  

zijn met een reeks aanvullende cloud consultancy-

diensten zoals: 

• Cloud- en datacenterstrategie

• Business case

• Applicatie cloud readiness scan

• Cloud optimalisatie, o.a. security en kosten

• Datacenter migratie 

• Second opinion

• Kubernetes/DevOps

Inzicht via ons portal
Via het CloudHub-portal ziet u in één oogopslag  

de belangrijkste prestatie-indicatoren, een status- 

overzicht en waarvoor uw aandacht nodig is.  

Wij beheren uw cloudlandschap, terwijl u op  

deze manier het benodigde overzicht behoudt.

 

Eurofiber & MatrixMind- "Fiber  
performance to cloud & application”
Met haar eigen glasvezelnetwerk en bijbehorende 

diensten biedt Eurofiber open cloud- en connect- 

iviteitsoplossingen die als fundament dienen voor 

CloudHub. Waar Eurofiber met haar dienst- 

verlening tot voor kort hoofdzakelijk voorzag in  

de 'snelweg' naar de cloud, verzorgt zij met de 

komst van MatrixMind nu tevens de inrichting  

en het beheer van de cloud.

Cloud consultancy

Cloudportabiliteit en exitstrategieën zijn 
gewaarborgd met CloudHub.

Cloud landing zones zijn een cruciaal  
element binnen uw CloudHub-omgeving.



Belangrijke cloudvraagstukken die u met CloudHub kunt beantwoorden

• Hoe ontmantel ik langzaam mijn datacenter en stap ik geleidelijk over naar de cloud?

• Hoe zet ik snel een betrouwbare hybride cloud basisinfrastructuur op?

• Hoe bouw ik Azure en AWS landing zones conform referentiearchitecturen en best practices?

• Hoe houd ik controle over alle cloud resources en -initiatieven binnen mijn organisatie?

• Ik baseer mijn hybride cloudinfrastructuur liever niet op internet. Hoe pak ik dit aan?

• Hoe houd ik mijn opties open naar toekomstige cloudleveranciers en andere IT-dienstverleners?

• Hoe zorg ik voor end-to-end beveiliging in mijn hybride cloudlandschap?

• Hoe houd ik mijn cloudkosten onder controle?

• Is mijn cloudinfrastructuur eenvoudig uit te breiden om te voldoen aan de eisen van mijn organisatie?

• Hoe neem ik afscheid van cloudproviders of zelfs de cloud als geheel?

• Hoe voorkom ik 'finger-pointing' tussen leveranciers in mijn hybride cloudomgeving?

• Wie kan mijn cloudkennis ondersteunen en mijn omgeving continu optimaliseren?

• Hoe waarborg ik end-to-end performance over mijn gehele hybride cloudlandschap?

• Wie kan mij helpen met de evolutie van mijn cloudarchitectuur en langetermijnstrategie?

Azure Google AWS Oracle

Security Governance Multicloud Deployment 

MS-ExpressRoute AWS - DirectConnect Google Interconnect

Internet MPLS (L2) WDM

Cloud Infrastructure

MatrixMind & Eurofiber

Cloud Connectivity



“Wat naast de flexibiliteit prettig is in het contact met MatrixMind,  
is dat er bij hen veel ervaring zit in de eerste en tweede lijn.”

JAN JAAP BOSSCHIETER / RISKCO

“Veel partijen zeggen kennis te hebben, maar vaak blijkt cloud toch een nog te 
ontdekken technologie. MatrixMind heeft daadwerkelijk ervaring.”

BARRY SCHNEIDER / GVB

“MatrixMind heeft voor ons alles georganiseerd op het Azure-platform, gebruikmakend 
van het ecosysteem van Microsoft: Office, SharePoint, Dynamics en Teams.”

JAN MEIJSSEN / GEMEENTE MOLENWAARD

“Omdat het (security)design van hun cloudinfrastructuur voor 95% gelijk was aan dat 
van ons, hebben we ze gevraagd voor de migratie van Volker Stevin Canada.”

RICHARD VEFFER / VOLKERWESSELS

“Ik heb verschillende partijen benaderd en de meeste wilden eerst een uitgebreid en 
kostbaar onderzoek doen. MatrixMind gaf precies aan welke stappen ze wilden zetten, 

welke componenten ze gebruiken en wat het ging kosten.”
EDWIN IDEMA / ASICS

Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
T  +31 30 711 88 41
E  office@matrixmind.nl

Wat klanten zeggen over MatrixMind...


