
UW ICT NAAR SURF CLOUD

WIJ BEGELEIDEN U STAP VOOR STAP

ONAFHANKELIJKE BUSINESS CASE
€4.950,-

Business case
We stellen een business case op met kosten, baten en risico’s

waarmee u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Cloud strategie
We bepalen samen met u de toegevoegde waarde van de Cloud 

voor uw instelling, de Cloud strategie en doelstellingen.

Implementatieplan
We stellen samen met u een implementatieplan op met een 

doelarchitectuur, hoog-over planning en kostenplaatje.

 

Regieorganisatie
We richten procesmatig de ICT-regieorganisatie in en werken de 

regie-functies vraag- en aanbodmanagement uit.

Als input voor de besluitvorming over de IaaS Cloud met SURF

Nu 35% korting: 

Oriënteert u zich op de SURF IaaS Cloud computing 

dienstverlening? Met voordelen als hogere beschikbaarheid en 

betalen naar gebruik. Prachtig, maar hoe moet u dit aanpakken? 

Wat wilt u naar de Cloud brengen? Wat zijn de voor- en 

nadelen? En hoe gaat u om met de risico’s? De IT Regisseur

voorziet u met het SURF Cloud kompas van een pasklaar

advies waarmee uw ICT klaar is voor de toekomst.advies waarmee uw ICT klaar is voor de toekomst.

Wat is uw 

uitdaging?
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U bent verantwoordelijk voor de ICT binnen een 

onderwijsinstelling. U overweegt SURF IaaS Cloud 

computing in te zetten voor: het verhogen beschikbaarheid, 

het besparen van kosten of het verlagen van de beheerlast.

Om een weloverwogen besluit te nemen zoekt u een onaf-

hankelijk ICT advies.

De IT Regisseur is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in 

ICT verandervraagstukken:

        - Outsourcing

        - Cloud Computing

        - Service management

        - ICT regievoering

Met het SURF Cloud Kompas verwachten wij een significante Met het SURF Cloud Kompas verwachten wij een significante 

bijdrage te kunnen leveren aan een efficiëntere en 

effectievere bedrijfsvoering.

Over U

Over ons

Neem contact op
Heeft u problemen of uitdagingen met uw ICT en 

interesse in onze aanpak? Neem contact op met 

John Pijpers via: info@deitregisseur.nl of 06-49417039.
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KANSEN VOOR

SURF-CLOUD

IN GEVAL VAN:

- Vervanging van hard- en/of software
- Vervanging van extern datacenter

- Tijdelijke OTA reken-opslagcapaciteit
- Uitwijklocatie voor een datacentrum
- Nieuwe werken mobiele medewerkers
- Gedeelde applicaties binnen onderwijs

1. Kick-off

In een sessie van 2 uur neemt een 

adviseur de aanpak door met de 3 

scenario’s: zelf doen, samenwerken en 

laten doen, het TCO-model, 

uitgangspunten, vragenlijst en planning.

2. Vragenlijst

Via het klantportaal ontvangen de 

deelnemers (management, 

financiën, architect, beheerder en 

optioneel gebruiker) een digitale 

vragenlijst (20 vragen).

3. Antwoorden

De deelnemers leveren zelf via het 

klantportaal binnen 2 weken de 

informatie aan. Bij onduidelijkheden of 

vragen kan men contact opnemen 

met de adviseur.

 

4. Rapportage

De adviseur stelt de initiële business 

case op en licht deze toe aan de 

deelnemers in een sessie van 2 uur.  

De opmerkingen worden verwerkt in 

een finaal rapport (12-15 pag.).


