Enable Intelligent Cloud
De reis naar de cloud volgens EIC
Hoe zorg je vandaag de dag dat je gebruikers tevreden zijn en blijven met de IT
voorzieningen van uw bedrijf terwijl thuis alle moderne snufjes en gadgets beschikbaar
zijn? En hoe faciliteer je dat medewerkers die privé en werk applicaties vanaf één
favoriet device willen bedienen dat op een veilige en compliant wijze kunnen doen?

Hoe kan je de beloften van moderne cloud diensten – flexibiliteit, kostenbesparingen en alleen
betalen voor wat je verbruikt – benutten als je een applicatielandschap te onderhouden hebt
dat grotendeels bestaat uit traditionele Windows applicaties en wellicht ook nog legacy
systemen?
Meer en meer worden millenials de nieuwe klanten en de nieuwe medewerkers; zij zijn
opgegroeid als Native Digitals en bepalen grotendeels hoe, waar en wanneer en met wie ze
werken. Bent u in staat dit talent aan te trekken en klanten te binden?
Heeft u de kennis en kunde om mee te gaan in het tijdperk van cloud, Artificial Intelligence en
big data? Kan uw bedrijf de voorsprong behouden of meekomen in een mixed reality world
waarin virtual en augmented reality slim wordt gecombineerd met de echte wereld om snel de
juiste analyses te doen en de best beslissingen te nemen?

Reis naar de cloud of niet ?
Een aantal jaren geleden ging er niets boven een eigen dedicated en al dan niet gehoste ICTomgeving in eigen of gehuurde data centres. Maar tegenwoordig zijn cloud diensten volwassen,
commercieel aantrekkelijk en vooral ook veilig en compliant mits op de juiste wijze ingezet. Er is
niet één standaard oplossing maar we zien wel dat de meeste klanten een soortgelijke reis naar
de cloud willen, kunnen en eigenlijk ook zouden moeten maken.
Natuurlijk, de meeste bedrijven gebruiken al cloud applicaties. En we gebruiken allemaal onze
favoriete apps op onze smartphones die meestal ergens in een cloud draaien en data opslaan en
bewerken.
Maar de uitdaging is om medewerkers en bedrijfsonderdelen de vrijheid en flexibiliteit en agility
te bieden die ze nodig hebben en toch te voldoen aan beleidseisen en wettelijke verplichtingen,
op een end-to-end basis. En ondertussen in staat zijn tijdig te vernieuwen natuurlijk.

De oplossing, bestaat die ?
Er is niet één oplossing die voor elke klant precies hetzelfde is. Wel weten we uit ervaring dat
heel veel klanten een soortgelijke reis naar de cloud kunnen maken met alle voordelen van dien.
EIC biedt een gebruiksvriendelijke self-service portal in de cloud die ook werkt in een (deels)
traditionele omgeving. Zo zit uw organisatie niet langer vast aan eerder gemaakte keuzes, op
kostbare erfenissen uit het verleden. Het EIC portal verbindt beide zodat uw organisatie de
toekomst volledig kan omarmen.
De traditionele werkplek verdwijnt, meer en meer is werken een activiteit die overal en op elk
willekeurig device mogelijk moet zijn, zolang er maar veilig toegang is tot de juiste data en de
applicaties om de data te bewerken, in te voeren of op te vragen.
Een werkplekomgeving bestaat anno nu uit het toegankelijk maken van data, applicaties en
functies, bij voorkeur zonder allerlei beperkingen op te leggen aan gebruikers ten aanzien van
device type en werklocatie.
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De integrale benadering van EIC
EIC heeft een integrale benadering waardoor werkelijk vrijwel ieder bestaand applicatie
landschap naar de cloud gebracht kan worden. Na een éénmalige applicatielandschap intake zijn
alle applicaties beschikbaar te maken met een paar eenvoudige mouse clicks en kunnen
wijzigingen door de business uitgevoerd worden door niet technisch personeel.
We kunnen uw medewerkers een universele werkplek omgeving aanbieden inclusief life cycle
management waarvan de configuratie uitgevoerd kan worden door uw eigen -let wel- niettechnische mensen. Zonder gebruik van IT-specialisten klikken uw medewerkers op het Portal
hun hele werkplek omgeving bij elkaar. Snel, flexibel en technisch volledig ontzorgd.
EIC treft de voorbereidingen om traditionele Windows applicaties en legacy applicaties
beschikbaar te stellen in de werkplekomgeving ook wanneer deze niet ontworpen zijn voor de
cloud. EIC treft de maatregelen om veilig en betrouwbaar data en applicaties bijeen te brengen
zodat u alleen maar hoeft aan te geven welke gebruikers welek data en applicaties mogen
benaderen.
EIC beheert het platform, u heeft er geen omkijken naar. Binnen uw eigen klantomgeving kunt u
verschillende werkplekomgevingen aanmaken. Snel, flexibel en consistent. Toekomstvast
bovendien. IT wordt zo een business enabler in plaats van constraint, een belemmeraar van
ontwikkeling van uw organisatie. Moderne IT die kan helpen om uw strategische doelen te
bereiken.
Er is een centrale bibliotheek met apps waaruit geput kan worden. Voor any device, ieder
apparaat op iedere plek, compliant en veilig. De gebruiker staat centraal, simpel en universeel.
Zo faciliteert EIC de reis naar de Cloud.

De beste beveiliging in de cloud
De voordelen van werken in de Cloud zijn talrijk. Belangrijkste is misschien wel dat u uw eigen IT
omgeving niet meer zelf hoeft dicht te timmeren en beveiligen. Dat gebeurt centraal in de Cloud
voor u. Beveiligingskosten tegen bijvoorbeeld Cyber aanvallen worden steeds hoger en zijn voor
de meeste organisaties niet meer op te brengen. Alleen de allergrootste partijen zullen daarom
nog blijven kiezen voor een eigen datacenter. Een virtual private Cloud, bijvoorbeeld op het
Microsoft Azure platform, is per definitie veiliger dan met eigen middelen haalbaar is binnen een
zelfde budget.

Innovatie, pijlsnel
Daarnaast biedt de cloud ook steeds meer standaard functies die toegevoegde waarde aan uw
applicaties kunnen geven zonder dat u of uw ontwikkelaars deze functies helemaal zelf hoeven
op te bouwen. Dit bespaart veel geld en tijd om nieuwe functionaliteit te bieden aan
medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Gesproken interacties via bots
met uw klanten, herkennen van emoties en gezichten, analyseren van data niet om achteraf te
rapporteren maar om onmiddellijk te kunnen besluiten en zelfs vooruit te kijken naar de meest
waarschijnlijke scenario’s nog voordat het gebeurt.
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EIC faciliteert en begeleidt de reis naar de cloud:
-

Toekomstvast
Flexibel
Gebruiker centraal
Veilig en compliant
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