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Zeven goede redenen 
voor Dynamic Cloud
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Technologie speelt in het bedrijfsleven een grotere rol  

dan ooit tevoren. Door slim gebruik  te maken van IT 

brengen bedrijven sneller nieuwe producten of diensten 

naar de klant. Ze spelen ook korter op de bal om mee 

te gaan met marktontwikkelingen en te voldoen aan de 

hoge klantenverwachtingen.

Een van de technologieën die voor bedrijven het 

verschil kan maken is cloud computing. Steeds meer 

bedrijven doen een beroep op de cloud en brengen 

er (een deel van) hun ICT-infrastructuur in onder. 

Met Dynamic Cloud combineert Telenet Business de 

algemene voordelen van cloud computing met de 

gepersonaliseerde aanpak van een lokale dienstverlener.

Telenet Business heeft al vele jaren ervaring met 

cloudoplossingen en volgt de markttrends op de voet. 

In dit dossier gaan we dieper in op zeven goede redenen 

waarom Dynamic Cloud ook voor uw bedrijf interessant 

kan zijn. Aan de hand van een aantal mogelijke scenario’s 

ontdekt u ook hoe Dynamic Cloud bedrijven met 

verschillende behoeftes kan helpen.
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Waar zijn die data? Hier zijn die data!

De datacentra van Telenet Business staan in België. Alle data blijft dus in België en valt onder 
Belgische wetgeving. Voor bedrijven en overheden die vertrouwelijke data van klanten of 
burgers beheren, is dit van groot belang. Zij willen niet dat hun gegevens ingekeken kunnen 
worden door buitenlandse mogendheden. Laat staan dat ze het risico willen nemen dat data 
opgevraagd wordt voor een internationaal gerechtelijk onderzoek. Hoewel particulieren 
steeds losser omspringen met hun persoonlijke gegevens op internet, verwachten ze van 
externe organisaties wel extreme zorgvuldigheid met diezelfde data. Met Telenets Dynamic 
Cloud weten klanten dat data lokaal bewaard wordt. Telenet Business bewaart geen data na  
het beëindigen van een overeenkomst. 

Betaal alleen wat u verbruikt

Telenets Dynamic Cloud biedt twee prijsformules op maat van het verbruik van de 
klant. Voor het opvangen van tijdelijke pieken of voor korte termijnprojecten is het 
consumptiemodel het beste geschikt. Daarbij geldt een dagprijs voor de verbruikte 
capaciteit. De klant krijgt een virtueel datacenter ter beschikking zonder langdurige 
verplichtingen. Een dergelijke flexibiliteit heeft natuurlijk een andere prijs dan de 
abonnementsformule. Daar betaalt u maandelijks een vast bedrag voor één of drie jaar, 
op basis van de vooraf gekozen noden. Uiteraard zijn combinaties mogelijk waarbij een 
abonnement aangevuld wordt met het consumptiemodel voor tijdelijke projecten. 

Zeven goede redenen om  
Dynamic Cloud te kiezen

Cloud computing is niet de ICT voor morgen maar voor nu. Steeds meer bedrijven doen tijdelijk of 
permanent een beroep op de cloud voor het huisvesten van (delen van) hun ICT-infrastructuur.  
Als lokale speler op de markt, beschikt Telenet Business met Dynamic Cloud over belangrijke 
troeven voor zowel grote als kleine bedrijven.

Dynamic Cloud is het public cloud aanbod van Telenet Business . Dit aanbod combineert 
algemene voordelen van cloud computing met de pluspunten van een lokale speler. De inzet op 
technologische vernieuwing, knowhow van het gespecialiseerde personeel en de nauwe band 
tussen klant en leverancier leveren de perfecte mix voor ieder bedrijf om de reis naar de cloud  
aan te vatten. 
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One-stop-shop

Telenet Business is een allround leverancier en biedt connectiviteit, clouddiensten 
en beveiliging aan. Dat betekent niet alleen dat Telenet Business de volledige 
verantwoordelijkheid opneemt voor iedere schakel in de keten. Het houdt ook in dat de 
clouddiensten rechtstreeks via de backbone van Telenet geleverd kunnen worden. Dat 
biedt snellere responstijden en de mogelijkheid om extra bandbreedte in te schakelen. 
Indien nodig kan tot 100 Gbps opgeschaald worden. Bijkomend voordeel is dat er één enkel 
aanspreekpunt is bij problemen. Gedaan met leveranciers die de zwarte piet naar elkaar 
proberen door te schuiven. Telenet Business is het aanspreekpunt voor alle diensten. 

Lokale support

In tegenstelling tot internationale dienstenleveranciers is Telenet Business een lokale speler 
en staat ze dicht bij haar klanten.  Als lokale speler is Telenet Business gemakkelijk bereikbaar 
én biedt ze een vast aanspreekpunt voor iedere klant. Ze werkt nauw met klanten samen 
en kent hun problematiek en uitdagingen. Ook speelt ze snel in op vragen uit de markt. 
Bovendien staat Telenet Business de klant bij met raad en daad, bijvoorbeeld om mee te 
helpen de architectuur van een ICT-departement te bepalen of om projectondersteuning 
te bieden bij migraties. 

Kosten onder controle

Cloud computing zorgt ervoor dat bedrijven en overheden niet langer zelf zwaar 
hoeven te investeren in infrastructuur, apparatuur en gespecialiseerde kennis. Telenet 
Business beschikt over hoogtechnologische datacentra waarvoor bedrijven zelf de 
investeringsmiddelen niet kunnen of willen maken. Dankzij Telenets Dynamic Cloud zijn 
ICT-kosten niet langer kapitaalintensieve investeringen die op lange termijn afgeschreven 
worden. ICT is een operationele kostenpost en daardoor gemakkelijker te budgetteren 
én door te rekenen aan de business units. Bovendien streeft Telenet Business ernaar zijn 
datacentra zo groen mogelijk en met een zo laag mogelijk verbruik te houden. Voor bedrijven 
die een milieuvriendelijk imago nastreven, is dit een belangrijk punt. 

Flexibel en uitbreidbaar

Ieder bedrijf kent wel eens piekmomenten. Specifieke acties of het testen van een nieuwe 
omgeving bijvoorbeeld vragen dan om extra capaciteit. Niets is gemakkelijker dan binnen 
Telenets Dynamic Cloud een of meerdere Windows of Linux servers in te schakelen en zo 
voor extra werkkracht te zorgen. Via gebruiksvriendelijke, intuïtieve controlepanelen kan de 
klant zelf die capaciteit toevoegen of verminderen. Bovendien zorgt het consumptiemodel 
ervoor dat klanten alleen die rekenkracht en geheugen betalen die ze op dat moment 
daadwerkelijk verbruiken. 
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Benieuwd hoe Dynamic Cloud ook voor u kan werken?  
Ontdek het in de zes illustratieve cases op de volgende bladzijden.

Betrouwbaar en veilig

Telenets Dynamic Cloud is gebouwd in een TIER 3 datacenter en bestaat uit hardware en 
software van topkwaliteit. Concreet: Service Level Agreements garanderen 99,98% netwerk 
uptime en 99,9% infrastructuur uptime. Dat zijn zaken die binnen een eigen datacenter 
een geheel ander kostenplaatje krijgen dan in Dynamic Cloud. Tel daar nog bij dat Telenet 
Business meer dan vijftien jaar ervaring heeft met hosting en cloud computing en al meer 
dan tien jaar ‘Software-as-a-Service’ aanbiedt. Bovendien beschikt Telenet Business over 
beveiligingsspecialisten.

Telenets Dynamic Cloud biedt de voordelen van cloud computing gecombineerd met de 
gepersonaliseerde aanpak van een lokale dienstverlener. Dat garandeert schaalvoordelen 
en oplossingen op maat. 
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Digitale campagne met  
minimale ICT-kosten
Pieter runt zijn 300 personeelsleden tellende koekjesbedrijf met 
vestigingen in binnen- en buitenland grotendeels onderweg.  
Alle professionele toepassingen zijn mobiel beschikbaar waardoor Pieter 
en zijn medewerkers dag en nacht geconnecteerd zijn. Leveranciers en 
klanten (particulier en business) kunnen online bestellingen doorgeven, 
hun status checken en vragen stellen.

Tijdens een groot voetbaltoernooi wil Pieter 
zijn koekjes promoten. Naast de traditionele 
uitdeelzakjes en coupons wil hij inspelen op 
het voortdurend online zijn van voetballers 
en supporters met acties op Facebook, 
Twitter en de bedrijfswebsite. Deze actie 
genereert meer bezoekers op de 

website, extra bestellingen, een verhoogde 
piek op zijn supply chain en een hogere 
netwerkbelasting. Zijn angst dat de actie 
niet door kan gaan omwille van te hoge ICT-
kosten of een gebrek aan netwerkcapaciteit 
is groot. Het laatste wat Pieter wil, is dat zijn 
netwerk plat valt en de campagne misloopt.

Case Piekbelasting opvangen bij een koekjesfabriek
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Flexibel en schaalbaar

Het uitbreiden van het eigen serverpark 
schuift hij al snel ter zijde. Te hoge 
kosten, te weinig rendement en te lange 
implementatietijd. Pieter herinnert zich nog 
hoeveel voeten het in de aarde had om zijn 
huidige infrastructuur op te zetten. Het zijn 
investeringen die trouwens niet lonen voor 
een eenmalige of jaarlijkse actie. Pieter wil zijn 
serverpark tijdelijk uitbreiden om te kunnen 
inspelen op het succes van de actie. Hoe 
meer bezoekers op zijn site, des te meer 
servercapaciteit hij nodig heeft. Maar als de 
promo-actie afloopt, wil hij de capaciteit ook 
gemakkelijk kunnen verminderen. Flexibiliteit 
en schaalbaarheid dus.

Wanneer hij dit bespreekt met zijn 
ICT-verantwoordelijke Charles adviseert 
die hem Telenets Dynamic Cloud. Deze 
oplossing blijkt gemakkelijk op te zetten. 
Dynamic Cloud neemt Charles werk uit 
handen, waardoor hij zich kan concentreren 

op lange termijnprojecten. Enkele dagen 
voor de online-actie van start gaat, wordt 
extra capaciteit geactiveerd. Charles 
test uitvoerig of de eigen applicaties – 
cloud-native apps, uiteraard – foutloos 
werken. Tijdens de actie houdt hij via 
een controlepaneel de bezetting van het 
netwerk in het virtuele datacenter in de 
gaten. Het succes van de actie is nog groter 
dan verwacht, dus verhoogt Charles de 
capaciteit. Tegen het einde van het toernooi 
neemt het websitebezoek af en schroeft 
Charles  de capaciteit terug. 

Return on Investment

Bij de eindafrekening blijkt de Return on 
Investment van de actie bijzonder gunstig 
te zijn. Dynamic Cloud is maar korte tijd 
gebruikt waardoor extra kosten binnen de 
perken bleven. De omzetcijfers daarentegen 
… die rezen de pan uit. 

Flexibiliteit en 
schaalbaarheid troef 
bij Dynamic Cloud

“

“
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Werk tegelijk aan oude en nieuwe 
website
Toen Elisabeth haar succesvolle online boetiek voor exclusieve 
zwangerschapskledij wilde aanpassen, zat ze met de handen in het 
haar. Ze wilde de bestaande webshop laten draaien en tegelijkertijd 
aan een nieuwe site werken. Haar klanten mochten hiervan geen hinder 
ondervinden en de deadline voor de nieuwe collectie wilde ze halen. 
De kosten waren een extra uitdaging. De upgrade naar de nieuwe site 
was behoorlijk duur, en Elisabeth kon zich geen bijkomende server 
veroorloven. Gelukkig vond ze in Telenets Dynamic Cloud de oplossing.

De website was een paar jaar geleden gestart als een uit de hand gelopen hobby. Haar 
zakelijke inzicht zorgde ervoor dat ze in geen tijd een businessplan opstelde en van start 
ging. Elisabeth had ook direct geïnvesteerd in een eigen, goed beveiligde server om de 
website op te laten draaien. Zekerheid voor alles!

Case Test & Development voor e-commerce
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De zaak groeide. Elisabeth gaf haar vaste job op en stelde een specialist aan om op de 
sociale media haar merk te promoten. De social media specialist ontwikkelde nieuwe 
initiatieven die veel bandbreedte vereisten en de site over zijn capaciteitslimieten dreigde 
te sturen. Bovendien waren ook de verwachtingen en behoeften van de klanten op een 
paar jaar tijd fel geëvolueerd. In de kleinhandel is stilstaan achteruitgaan, dus een nieuwe 
website met een nieuw design drong zich op. Elisabeth was niet van plan in extra hardware te 
investeren.

Test & development in de cloud

Via Peter, de ontwikkelaar van de nieuwe website, ontdekte ze Dynamic Cloud. Daar kon de 
websitebouwer een virtuele server helemaal naar wens inrichten en meteen aan het nieuwe 
e-commerce platform sleutelen. De bestaande website draaide intussen gewoon verder. 
Als fan van open source was Peter blij dat hij kon kiezen tussen een Windows- of een Linux-
server. Hij bleef in zijn eigen vertrouwde omgeving. Niet alleen ontwikkelde hij in Dynamic 
Cloud de nieuwe website, hij liet ze ook uitgebreid testen door trouwe klanten van Elisabeth. 
Zo creëerden ze rond de nieuwe site alvast wat hype.

Eens de nieuwe site helemaal op punt stond, migreerde Peter op korte tijd zijn nieuwe 
ontwikkeling naar de bestaande serverinfrastructuur van Elisabeth. Wetend dat een hippe 
trendy site voor zwangerschapskledij nooit helemaal af is, hield Elisabeth de virtuele server in 
Dynamic Cloud als test- en ontwikkelplatform achter de hand. Zo kon Peter geregeld nieuwe 
zaken testen en na succes overzetten naar de productieserver. De cloud server gebruikte hij 
op dat moment voor alles wat met de ontwikkeling en het testen van de gebruikersacceptatie 
te maken heeft. De fysieke servers dienden enkel voor de productie.

Alles naar de cloud

Dankzij Telenets Dynamic Cloud kon Elisabeth haar nieuwe website zonder hinder voor 
de klanten ontwikkelen en testen. De site was geen moment uit de lucht. Ook kon Peter de 
nieuwe ontwikkelingen in alle rust testen. Dynamic Cloud had Elisabeth goed geholpen, 
zonder haar budget te laten ontsporen. Intussen wist ze het wel zeker: zodra de servers die 
ze zelf aangekocht had, volledig afgeschreven waren, zou ze haar website in zijn totaliteit 
naar Telenets Dynamic Cloud migreren. Door zowel de ontwikkeling als de productie in 
de cloud te zetten, zou een migratie van de ene naar de andere server alleen nog maar 
gemakkelijker verlopen. Geen nieuwe investering in hardware en bovendien een vaste kost 
per maand.

Testen en ontwikkelen nieuwe 
website gebeurde zonder dat 
klanten hinder ondervonden

“

“
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Go live met tijdelijke website 
aan een  transparante prijs
Om geld in te zamelen voor een goed doel, bedacht de producer van een 
radiozender een speciale actie die niet alleen veel extra bezoekers naar de 
website zou trekken, maar ook veel interactie zou creëren. Extra servercapaciteit 
in Telenets Dynamic Cloud bleek voor Kristof, hun IT-manager, een 
kostenefficiënte oplossing.

Ook voor de media is de concurrentie moordend: 
veel zenders zijn afhankelijk van reclame-
inkomsten en zoeken zoveel mogelijk luisteraars. 
Leuke plaatjes en aardige praatjes alleen doen 
het niet meer. Ook radiozenders hebben nood 
aan spectaculaire acties om nieuwe luisteraars te 
krijgen en te behouden.  

Daarom grepen de radiomakers de 
humanitaire crisis na een aardbeving aan om 
te laten zien dat de zender een betere wereld 
nastreeft. De zender rekende op de hulp van 
luisteraars om geld in te zamelen voor het 
getroffen gebied. 

Case Tijdelijke website bij een radiozender
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Meer capaciteit, minder 
investeren

Kristof ondersteunde het doel maar het 
stelde hem ook voor een uitdaging. Een 
toename van het aantal bezoekers dat met 
elkaar in gesprek gaat, favoriete nummers 
aanvraagt, filmpjes oplaadt en nog veel 
meer, betekent een gevoelige uitbreiding 
van de capaciteit. En dat terwijl hem de 
laatste tijd vooral gevraagd werd om minder 
te investeren en een zo zuinig mogelijk 
ICT-beleid te voeren. Gelukkig had hij in een 
nieuwsbrief van zijn telecompartner Telenet 
Business gelezen over Dynamic Cloud. Daar 
kon hij een tijdelijke server opzetten, die 
gedurende de actie laten lopen en achteraf 
weer uitschakelen. Hij betaalde enkel voor 
de duur van de dienstverlening en zat niet 
vast aan een langlopend abonnement. 
Ideaal, want zo had Kristof ook een factuur 
in handen die duidelijk aangaf wat de 
ICT-kosten van de actie waren. Voor de 
producer van de zender was dat veel 
gemakkelijker om in zijn evaluatie mee te 
nemen dan de ICT-doorberekening die 
ieder jaar weer stof voor discussie was.

Voor de actie zette Kristof in Dynamic Cloud 
een server op waar hij een extra stuk voor de 
website van de zender ontwikkelde. Vanop 
de hoofdsite van de zender linkte hij dan 
door naar de microsite in Telenets Dynamic 
Cloud. Binnen de look & feel van zijn 
vertrouwde zender heeft de luisteraar niet 
door dat hij op een andere server is beland. 
En als de luisteraar er zich al bedenkingen bij 
maakt, dan was het wel verwondering over 
het feit dat de site met extra mogelijkheden 
even snel bleef als altijd. Inloggen was nooit 
een probleem, filmpjes draaiden zonder 
haperen, chatten met de presentatoren 
ging razendsnel…

IT maakt het mogelijk

Eens het doel van de humanitaire actie 
bereikt was, zei Kristof zijn contract voor 
de server in Telenets Dynamic Cloud op 
en maakte hij de balans op. Voor relatief 
weinig middelen ondersteunde hij een 
fijne actie van de zender. Dat leverde hem 
complimenten van de producer op. Kristof 
was niet langer de IT-manager van de 
kosten, de man die riep dat iets niet mogelijk 
was, maar iemand van het team die mee 
aan de basis van het succes van de actie lag. 

Ondanks alle extra 
mogelijkheden, bleef onze 
site even snel als altijd

“

“
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Fusie is katalysator voor 
een reis naar de cloud
Bij een fusie van twee bedrijven komt op juridisch en menselijk vlak maar 
evenzeer op het terrein van ICT-infrastructuur heel wat kijken. Dat merkte 
Margot al snel toen ze als ICT-verantwoordelijke van een transportbedrijf 
te horen kreeg dat het bedrijf een concurrent overgenomen had. 
Zij moest ervoor zorgen dat een gezamenlijk ICT-platform werd 
opgezet. Consolidatie, schaalvoordelen, kostenefficiëntie waren de 
sleutelwoorden bij de fusie. Extra budget zou Margot niet krijgen. Met 
Telenets Dynamic Cloud koos ze voor een moderne oplossing. De nauwe 
samenwerking met Telenet Business zorgde voor een vlekkeloze migratie. 

De uitdaging voor Margot was tweeledig. Ze moest enerzijds zorgen dat beide bestaande 
ICT-platformen verder bleven draaien, anderzijds diende op korte termijn een gezamenlijk 
platform gecreëerd te worden. Het was logisch dat ze – als ICT-manager van het 
overnemende bedrijf – het voortouw nam en haar eigen toepassingen de basis vormden 

Case Migratie-toepassingen bij een transportbedrijf
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voor de toekomstige omgeving. Alle toepassingen in één keer overzetten was niet goed 
voor de continuïteit. Bovendien zou ze extra apparatuur moeten aanschaffen terwijl beide 
bedrijven over overlappende infrastructuur beschikten die afgeschreven zou worden. 

Advies over architectuur

Margot besloot om deze uitdaging aan te grijpen om de ICT-infrastructuur naar de cloud te 
brengen. Dus huurde ze voor een lange termijn een aantal virtuele servers binnen Telenets 
Dynamic Cloud. Daar kon ze meteen een omgeving inrichten die de beide bedrijven 
consolideerde en die ook voor de toekomst verder bruikbaar bleef. Bij het opzetten van 
de nieuwe omgeving en uittekenen van een structurele architectuur, deed ze een beroep 
op de adviesverlening van Telenet Business. De architecten van Telenet Business kennen 
de nieuwste technologie. Zij adviseerden haar eerst de eigen toepassingen in Dynamic 
Cloud te zetten en ze waar mogelijk te vernieuwen naar een nieuwe architectuur. Daarna 
integreerde Margot ook het overgenomen bedrijf in de nieuwe op cloudgebaseerde IT-
infrastructuur. 

Voorspelbare kosten

Op deze manier sloeg Margot vele vliegen in één klap. Ze zorgde er niet alleen voor dat de 
integratie helemaal vlekkeloos verliep maar ook dat de continuïteit van beide bedrijven 
op geen enkel moment bedreigd werd. Bovendien werden de ICT-kosten veel meer 
voorspelbaar. Het abonnementssysteem van Telenets Dynamic Cloud zorgt voor een 
vaste maandelijkse kost die eenvoudig te budgetteren is en zware investeringen in eigen 
infrastructuur overbodig maakt. Bijkomend voordeel is dat Margot gemakkelijk extra 
capaciteit kan toevoegen wanneer dat nodig blijkt. Bij een volgende overname bijvoorbeeld. 
Het aanvragen van een extra investeringsbudget bij de CFO is dan niet nodig. Maar 
bovenal gaat Margot voortaan met een gerust hart slapen: ze weet dat Telenet Business 
voortdurend waakt over de beschikbaarheid van haar systemen en dat ook de beveiliging 
gegarandeerd is. Voortaan kan ze zich toeleggen op nieuwe, innovatieve projecten. 

De integratie verliep vlekkeloos, 
dank zij de architecten van 
Telenet Business

“

“
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U wilt toch ook uw data  
altijd veilig en dichtbij?
Als diensthoofd ICT van een Vlaamse overheidsinstelling heeft Raf 
er met de  staatshervorming een pak bevoegdheden bij gekregen. 
Met die bevoegdheden is hij verantwoordelijk voor de beveiliging van 
vertrouwelijke data van Vlaamse burgers. Door zijn toepassingen te laten 
draaien in de Telenets Dynamic Cloud heeft hij een oplossing gevonden 
die hem heel wat moeite bespaart en de privacy van de gegevens 
garandeert.

Nieuwe cyberdreigingen

De overheid beschikt over heel wat 
vertrouwelijke gegevens van zijn 
burgers. Financiële informatie, data over 
eigendommen, medische informatie. 

Iedereen die dit soort gegevens moet 
bewaken, wil niet dat persoonsgegevens 
op straat terechtkomen. Raf beseft dat 
zijn team redelijk veel kennis heeft van 
informatiebeveiliging. Toch voelt hij dat 

Case Databeveiliging bij een overheidsdienst
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zijn team misschien niet opgewassen 
is tegen alle dreigingen. Virussen en 
phishing aanvallen kunnen ze zeker de 
baas maar cybercriminelen worden steeds 
slimmer. Raf heeft niet de budgetten om 
zijn beveiligingsspecialisten constant te 
laten bijscholen, en dat wil hij ook niet. 
Hij heeft liever dat zijn mensen zich 
kunnen uitleven op nieuwe projecten dan 
beveiligingsbranden blussen. Daarom 
gelooft hij in het inzetten van externe 
specialisten voor beveiliging. Hij plaatst 
graag zijn data in een cloud computing 
omgeving waar een derde partij zich er via 
verregaande Service Level Agreements toe 
verbindt voor zijn gegevens te zorgen.
Toch blijft dan nog één zorg over. Hij wil er 
zeker van zijn dat de gegevens van Vlaamse 
burgers ook altijd op Belgische bodem 

blijven en niet door een buitenlandse 
overheid kunnen opgeëist worden in 
het kader van een of ander gerechtelijk 
onderzoek. Zijn Vlaamse data wil Raf onder 
de Belgische wetgeving houden. Daarom 
heeft hij bijzonder weinig vertrouwen in de 
clouddiensten van een aantal Amerikaanse 
en zelfs Europese aanbieders. Telenets 
Dynamic Cloud voldoet aan alle eisen 
van Raf. Zijn data en backups blijven 
gegarandeerd in een datacenter in België. 

Reputatie in 
informatiebeveiliging

Nu Raf voor Dynamic Cloud gekozen heeft, 
is hij gerustgesteld. Deze Vlaamse speler 
heeft een stevige reputatie op het vlak 
van informatiebeveiliging en beschikt over 
specialisten die constant bijgeschoold 
worden om alle nieuwe bedreigingen te 
snel af te zijn. Bovendien is hij zeker dat 
dat zijn vertrouwelijke data netjes binnen 
de Belgische grenzen blijft. Hij weet tevens 
dat zijn data niet bewaard blijft als hij van 
leverancier verandert.

De gegevens over onze 
burgers blijven altijd 
binnen de landsgrenzen 
en worden goed beveiligd

“

“
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Laat u niet langer van het  
kastje naar de muur sturen
Na weer een welles-nietes-vergadering met drie van haar leveranciers 
had Helen er schoon genoeg van. Ze kon het niet langer aanzien dat haar 
verschillende ICT-partners elkaar de schuld in de schoenen schuiven 
wanneer zich een probleem voordeed. Doordat geen enkele leverancier 
bereid was zijn verantwoordelijkheid op te nemen, verloor haar bedrijf 
veel tijd en geld. Ook leed hun reputatie schade. Helen ging op zoek naar 
een one-stop-shop en kwam al snel bij Telenets Dynamic Cloud uit.

One-stop-shop

Helen bekleedt als CIO een sleutelrol binnen een farmaceutisch bedrijf. Ze zet een 
onderzoeksproject op waarin informatie en kennis gedeeld worden. Iedereen moet eender 
wanneer en op eender welke plek toegang krijgen tot gedeelde informatie. En mocht het 

Case One-stop-shop voor een farma-bedrijf
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om een of andere reden mislopen, dan wil Helen dat er geen onduidelijkheid is over de 
verantwoordelijkheden. Ze wil dat iemand opstaat en de problemen aanpakt. Helen heeft 
zich, als doorgewinterde CIO, op dat vlak al vaak geërgerd: een toepassing ondervindt trage 
responstijden en niemand die wil zeggen waar de fout ligt. De softwareleverancier zegt 
dat er niets mis is met de applicatie en steekt de schuld op de internetconnectiviteit. De 
internetprovider haalt zijn Service Level Agreements boven en beweert die nageleefd te 
hebben. Misschien ligt het aan de hosting in het datacenter van nog een andere partij? 

Nee, Helen weet wel hoe ze het dit keer wil aanpakken. Voor het nieuwe project gaat ze 
op zoek naar een bedrijf dat alles onder controle heeft. Zo komt ze bij Telenets Dynamic 
Cloud terecht. Telenet Business beheerst met haar connectiviteit, clouddiensten en 
beveiliging immers de hele keten. De Telenet backbone connectiviteit biedt optimale up- en 
downloadsnelheid naar applicaties op Dynamic Cloud, en via strikte service agreements 
zorgt Telenet Business voor gegarandeerde netwerk uptime (99,98%) en infrastructuur 
uptime (99,9%). Het bedrijf heeft al vijftien jaar ervaring met hosting en cloudoplossingen. 
Bovendien weten beveiligingsspecialisten welke maatregelen ze moeten nemen om te 
voorkomen dat iemand aan de haal gaat met de innovatieve onderzoeksresultaten. 

Customer experience

Wat voor Helen al even belangrijk is. Ze heeft nu één contactpersoon met wie ze over 
alle verschillende domeinen kan overleggen. Haar contactpersoon Laurence kent Helen, 
haar bedrijf en haar uitdagingen door en door. Ze heeft aan een half woord genoeg om te 
weten op welke manier Telenet Business haar een nog betere klantenervaring kan bieden. 
Door de hechte samenwerking hebben de twee dames ook een goede persoonlijke band 
opgebouwd. Helen gelooft niet in het verdeel-en-heersprincipe dat vaak toegepast wordt 
om het onderste uit de kan te halen bij leveranciers. Zij gelooft in één betrouwbare partner 
die helemaal begrijpt hoe belangrijk een project kan zijn. 

Telenet Business kent mijn bedrijf 
en onze uitdagingen door en door 
Dat is het voordeel van met een 
lokale speler samen te werken

“

“
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Bel ons op 0800 66 008 
Bezoek onze website: www.dynamiccloud.be

Data blijven altijd in België

Betaal alleen wat u verbruikt

Telenet als one-stop-shop

Lokale support

Kosten altijd onder controle

Flexibel en uitbreidbaar

Betrouwbaar en veilig

De zeven troeven van Dynamic Cloud:

Meer weten over 
Dynamic Cloud?


