
CLOUD FUNDAMENTALS
SESSION

Cloud adoptie. Wat is daar voor nodig?

Cloud Fundamentals Session

Verlegt jouw organisatie de focus naar de 

public en/of multi-cloud en ben je op zoek 

naar de juiste aanpak? Wij helpen je met 

een eerste opstap richting de cloud, waarbij 

we je een helder beeld geven van de 

cloud en zijn mogelijkheden voor de invulling 

van jouw cloud strategie.

In een twee uur durende Cloud 

Fundamentals Session helpen onze 

consultants je op weg met een aantal 

belangrijke keuzes en overwegingen voor je 

cloud strategie. We geven je bruikbare en 

pragmatische handvatten om binnen jouw 

organisatie met cloud aan de slag te gaan.

Zo krijg je antwoord op de vraag hoe jouw 

public cloud groeipad eruit ziet. En of je 

cloud strategie en business case helder zijn. 

En welke zaken je moet overwegen bij het 

maken van de juiste keuzes.

VOORDELEN CLOUD FUNDAMENTALS

• Voorbeelden van succesvolle 'cloud 

journeys'.

• Inzicht in hoe security & compliance in 

de public cloud werkt

• Hulp en advies bij het bepalen van je 

“Which Cloud First” strategie.

• Kennis over de rol van automation in de 

public cloud

“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. 

In verschillende assessments en workshops helpen we de juiste keuzes 
te maken, te adviseren en te verbeteren, en een roadmap op te stellen.



Onze Aanpak

• Op basis van een intake gesprek stemmen 

wij de sessie af op jouw actuele situatie.

• Onze Cloud Consultant neemt je in een 

twee uur durende sessie mee in de wereld 

van de public en multi-cloud.

Solvinity.com

• Onze consultants hebben jarenlang 

kennis, ervaring en expertise opgedaan 

in talloze cloud projecten binnen 

verschillende sectoren (overheid, ISV’s, 

financiële en zakelijke dienstverlening)

• Wij richten ons in deze sessie bewust op 

de “big-three” in het cloud

landschap: Google Cloud, AWS 

en Microsoft Azure. Zo krijg je overzicht 

en inzicht.

Waarom deze sessie?

INTERESSE? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE CONSULTANTS.

Aan het einde van deze sessie

Voor wie

Deze sessie is interessant voor iedereen die 

betrokken is bij het cloud vraagstuk van jouw 

organisatie. Denk aan:

• IT management

• Informatie management

• Architects & Consultants

• C-level

• Security & Compliance

Solvinity.com info@solvinity.com +31(0)20 364 36 00

• Beschikken jij en jouw collega’s

over concrete handvatten om je

cloud strategie in de verkennende

fase verder vorm te geven.

• Wil je hierna verder met het invullen van 

de Cloud strategie? Dan helpen we je 

verder in verdiepingssessies met 

onze consultants.


