Azure Hybrid Workspace

Azure Hybrid
Workspace
Your first step to growing your business with cloud
Wil jij succesvol je bedrijf laten groeien? Kies voor een ICT-oplossing die past
bij jouw unieke uitdagingen en ambities. Creëer een op maat gesneden hybride
werkomgeving en laat je business groeien op jouw manier. Maak kennis met de
voordelen van Microsoft Azure.

Voordelen

 Combineer het beste van public en private cloud
 Stap over naar cloud oplossingen in je eigen tempo
 Integreer eenvoudig cloud services met je
bestaande ICT
 Koppel naadloos met Office 365 en andere
Microsoft producten
 Betaal alleen voor de capaciteit die je nodig hebt

Kosteneffectief
Een hybride cloud met Microsoft Azure levert
aantrekkelijke financiële voordelen op. Dankzij het
transparante pay-per-use model, zijn er geen grote
eenmalige investeringen vereist. Daarnaast betaal

Het beste van twee werelden

je uitsluitend voor de capaciteit die je nodig hebt.

Steeds meer organisaties zien kansen in cloud

Verhoog het rendement van je ICT-kosten en

technologie. Door cloud toepassingen te combineren

verminder tegelijk het financiële risico voor je

met je bestaande werkomgeving kunnen flinke stappen

organisatie. Klinkt aantrekkelijk, nietwaar?

worden gezet. Mix de flexibiliteit en schaalbaarheid
van cloud applicaties met je eigen vertrouwde ICT

Microsoft Azure

voorzieningen; een hybride oplossing is het resultaat.

Microsoft Azure is een wereldwijd cloud platform

Breng het beste van twee werelden samen met

dat toegang biedt tot een groeiend aantal cloud

Microsoft Azure, een platform dat dankzij zijn unieke

diensten. Een belangrijk voordeel van op Azure

ontwerp ideaal is om een hybride werkplek te creëren.

gebaseerde diensten is de eenvoud waarmee je
deze combineert met bestaande Microsoft

Een stap tegelijk

technologie. Dit stelt zowel gebruikers als

De geavanceerde mogelijkheden en zakelijke opties

ontwikkelaars in staat om hybride ICT-oplossingen

van Microsoft Azure leveren tal van voordelen op; ook

samen te stellen en uit te rollen. Jij kiest zelf hoe je

wanneer je slechts een enkele applicatie of toepassing

Azure technologie gebruikt, door de ideale mix te

naar de cloud brengt. Het is nergens voor nodig om

creëren tussen flexibiliteit, veiligheid en controle.

gelijk in het diepe te springen. Migreer naar de cloud
op je eigen tempo, een stap tegelijk! Ideaal toch?

Office integratie
Kies voor een Azure Hybrid Workspace en integreer
naadloos met Office 365 en andere Microsoft
producten. Het creëren van een uniforme

Contact
Ben jij er klaar voor om jouw business te laten
groeien? Neem vandaag nog contact op met Eshgro.

gebruikerservaring is een van de grootste uitdagingen
bij het bouwen van een hybride ICT-oplossing.

Bel +31(0)485 47 61 93 of bezoek www.eshgro.com

Gebruik Azure in combinatie met voor jou bekende

voor meer informatie.

andere Microsoft technologie en ervaar de voordelen.
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