CloudHub
Multicloud
Met CloudHub creëert u een gedegen fundament
voor een best-of-breed cloud-architectuur

Maar liefst 82 procent van de organisaties in Nederland heeft op dit
moment een hybride strategie en 92 procent heeft een multicloudstrategie.
Multicloudstrategie ontpopt zich hiermee als een kernbegrip binnen cloudlandschappen. Wat zijn de aandachtspunten als u voor deze strategie kiest
en hoe kan CloudHub u helpen een gedegen multicloud-architectuur neer
te zetten?
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Aandachtsgebieden
Steeds meer organisaties hebben de wens om
per workload te bepalen bij welke cloudprovider
zij deze plaatsen. Die keuzevrijheid brengt voordelen met zich mee, maar ook extra complexiteit:

•

• Facturering
Door een vaak eindeloze lijst met
lastig te doorgronden line items,
services, tarieven en tags is facturatie vaak al niet eenvoudig bij
een single cloud vendor. Het wordt

Beveiliging
Elke public cloud heeft zijn eigen standaarden en best practices ten aanzien van
inrichting en security. Gebrek aan expertise

er niet eenvoudiger op als er nu
niet één maar meerdere cloud
facturen binnenkomen.

kan risico’s met zich meebrengen omdat
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• Grip op uw resources
Kostenbesparingen kunnen tenietgaan als
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wens om per workload te kunnen
bepalen bij welke cloudprovider
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• Elasticiteit

Om deze risico’s te beheersen zijn expertise en
een toekomstvaste architectuur nodig die ervoor
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• Portabiliteit
Vendor lock-in bij providers maakt dat de
portabiliteit van uw workloads minder is.

• Eenduidige, cloud onafhankelijke
inrichting
Multicloud implementaties vereisen een
leveranciers-agnostische inrichting op basis
van neutrale services die beschikbaar zijn
bij meerdere providers.

• Kosten van datatransport
Kosten van datatransport zijn binnen een
cloud laag en vaak zelfs gratis. Kiest u voor
een multicloud-omgeving en dus voor wer-

controle over zaken als architectuur, kosten,
compliancy en security.

CloudHub als multicloud fundament
CloudHub, het hybride, multicloud-ready platform
van MatrixMind en Eurofiber, biedt u deze controle. Deze volledig managed omgeving voegt uw
eigen datacenter samen met de door u gekozen
cloudproviders tot één veilige oplossing onder
architectuur. Combineer CloudHub vervolgens
met onze managed services bundels op het gebied
van deployment, security en governance om uw
multicloud uitdagingen volledig af te dekken, en

ken tussen cloudproviders, dan krijgt u te

u kunt zich volledig concentreren op de kern van

maken met kosten voor datatransport.
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