
CLOUD ARCHITECTUUR
ASSESSMENT

Is mijn cloud architectuur veilig en

efficient ingericht?

Cloud Architectuur Assessment

Werk je al in de cloud en wil je weten of je 

cloud architectuur toekomstbestendig is? 

Verbeter je cloud architectuur via een 

pragmatisch assessment onder begeleiding

van één van onze Cloud Consultants.

Werkt je cloud optimaal?

De public cloud is dynamisch en continu 

onderhevig aan technische en functionele 

veranderingen. Daarom is het belangrijk om 

je bestaande cloud omgeving periodiek te 

toetsen. Onze Cloud Consultants houden je 

huidige cloud architectuur en -omgeving 

tegen het licht. We kijken naar de inrichting 

en toetsen of je er het beste uit haalt aan de 
hand van industriestandaarden,

compliancy normen en best practices.

VOORDELEN CLOUD ASSESSMENT

• Verlagen total cost of ownership  door 

slimmere inrichting

• Verhogen business agility

• Verminderen time to market

• Performance verbeteren van business 

applicaties en systemen

• Compliancy check van security 

services

• Simplificeren van IT management

• Bereiken van een hogere 

kosteneffectiviteit

“Met Azure en Solvinity wordt Friss ondersteund in onze wereldwijde 

expansie om een veilige en schaalbare oplossing te leveren om fraude 

en hoge risico's voor schadeverzekeraars te bestrijden.”

Christian van Leeuwen,

CTO en co-founder Friss

Solvinity ondersteunt bedrijven en organisaties in hun digitale transformatie. 

Met verschillende assessments en workshops helpen we de juiste keuzes 
te maken, te verbeteren, en een roadmap op te stellen of te bewaken.



Onze Aanpak

• We starten met een interview-based

assessment waarbij we je cloud landschap 

grondig onder de loep nemen.

• Op basis van Well Architected Frameworks en 

best practices beoordelen we je globale 

architectuur of een specifieke omgeving op 

security, kosteneffectiviteit, beheersbaarheid, 

efficiëntie en prestaties.

• De resultaten ontvang je in een helder rapport 

en lichten we persoonlijk aan je toe in een 

afrondend adviesgesprek.
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• Je ontvangt advies op maat van onze Cloud 

Consultant op basis van de laatste cloud
ontwikkelingen, die jou persoonlijk begeleidt.

• Het assessment heeft een heldere scope, 

activiteiten en tijdslijnen.

• Gegarandeerd resultaat door een consistente, 

erkende en bewezen aanpak. 

• Met onze kennis, ervaring en expertise 

opgedaan in talloze projecten binnen 

verschillende sectoren bieden we je heldere 

inzichten.

Waarom een Cloud Assessment?

Een gedegen en onderbouwd cloud rapport

Wij werken een pragmatische rapportage voor je uit, met daarin onze bevindingen 

en aanbevelingen. Solvinity kan ondersteunen bij het daadwerkelijk uitvoeren van 

de aanbevelingen.

Een afsluitende adviessessie

Afsluitend volgt een overleg waarbij we de punten uit het rapport doornemen en 

toelichten. Denk onder andere aan advies rondom aanpak en resourcing, 

best practices en mitigerende maatregelen.

Eén aanspreekpunt

Persoonlijke begeleiding van één van onze Cloud Consultants voor, tijdens en na 

het assessment.

Wat krijg je?

MEER INFORMATIE? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE CONSULTANTS.


