
ZORGELOOS NAAR DE CLOUD!

Laat Simac het verschil 
maken voor uw bedrijf

De IT-afdeling staat voor een aantal grote uitdagingen.  
U zit gekneld tussen de toenemende vraag van de business 
om snel nieuwe projecten te starten, terwijl ook gevraagd 
wordt de kosten terug te dringen. Door de toenemende 
complexiteit van toepassingen en infrastructuur is het 
bovendien moeilijk om de juiste mensen met de juiste 
specialisatie te vinden en u te beschermen tegen 
ransomware en andere cyber-dreigingen.

Cloud computing wordt vaak voorgesteld als dé oplossing 
voor deze uitdagingen. Dit nieuwe IT-consumptiemodel 
heeft zeker grote voordelen. De mogelijkheid om op te 
schalen geeft u de nodige flexibiliteit om het aantal 
gebruikers snel en onbeperkt te laten groeien. Zelf heeft u 
geen omkijken meer naar de infrastructuur, waardoor 
waardevolle tijd en middelen vrijkomen. 

Niet iedere organisatie is nu al klaar om naar de cloud te 
migreren. Bovendien hebben veel hyperscale cloud 
providers gekende nadelen zoals onvoorspelbare prijzen 
over langere periodes en een globale minder persoonlijke 
dienstverlening. 

Weet dat Simac ICT België een oplossing biedt. Wij helpen u 
op uw tempo en rekening houdend met uw behoefte naar 
de cloud te migreren. 

Voorspelbaar, veilig en 
gestructureerd de cloud in 

Simac biedt u clouddiensten aan in uw eigen vertrouwde 
omgeving. Wij kopen voor u de complete datacenter 
infrastructuur aan, installeren en orchestreren die in uw 
eigen datacenter. Via onze managed services en 
professionele monitoring tools zorgen we ervoor dat deze 
infrastructuur steeds beschikbaar is en beschermd wordt 
tegen alle mogelijke bedreigingen. U betaalt enkel wat u 
verbruikt.

Deze aanpak biedt u vele voordelen:
• U kan probleemloos up- en down scalen naargelang 

uw behoeften. 
• Uw data blijven indien gewenst opgeslagen in uw  

eigen datacenter.
• U hoeft niet te investeren (CapEx) en hebt enkel 

voorspelbare OpEx-kosten, want u betaalt volgens  
het ‘pay-as-you-go’ principe.

• U bent verzekerd van het vertrouwde hoge niveau  
aan dienstverlening van Simac.

• U kan er nog steeds voor kiezen om bepaalde workloads 
naar de public cloud te migreren, maar alleen wanneer 
dit efficiënt is. 

• Geïntegreerde ransomware bescherming.

Op deze manier bieden we u een on-premise, private cloud 
omgeving aan zonder de nadelen van een eigen 
infrastructuur. Dit is een ideale manier om uw eerste 
stappen naar de cloud te zetten. U doet dat onder de 
deskundige begeleiding van Simac ICT Belgium.



Wie in het verleden al met Simac ICT België samenwerkte, 
weet wat hij heeft aan het bedrijf. We positioneren ons als 
lokale specialist met een hart voor (managed) service 
verlening. Dat we in uw eigen cloud omgeving werken, 
biedt u extra zekerheid. 

1. Simac en infrastructuur: een perfecte match
Simac onderhoudt prima relaties met diverse leveranciers 
van infrastructuur hardware en -software. Steeds meer 
wordt Simac erkend als dé infrastructuurspecialist van 
België.  We begeleiden bedrijven in diverse sectoren bij het 
uitwerken van hun architectuur, implementeren deze en 
staan hen ook achteraf bij met diensten om hun 
implementatie perfect te laten werken. Door infrastructuur 
en diensten in één bundel aan te bieden gaan we nog een 
stap verder in het ontzorgen van onze klanten. Door onze 
specialisatie beschikken we over de nodige hoogopgeleide 
medewerkers die hun expertise door en door beheersen.

2. Een eigen, veilige cloud omgeving
Simac biedt on-premise private cloud diensten aan in uw 
eigen omgeving. Uw data worden ter plekke verwerkt, 

opgeslagen en beschermd. U hoeft dus niet te vrezen dat 
andere bedrijven uw data ooit te zien krijgen of dat 
problemen bij een hyperscaler uw werking in gevaar 
kunnen brengen. Wil u toch workloads naar de cloud 
bregen, weet dan dat Simac beschikt over een eigen cloud 
omgeving. Eigen racks met eigen apparatuur die we zelf 
beheren via een eigen NOC, wat zorgt voor een grote 
bedrijfszekerheid en gegarandeerde uptime. 

3. Meedenken met de klant
Simac heeft dienstverlening in zijn DNA. Vanuit ons 
Teamnology concept gaan we veel verder dan veel andere 
dienstenleveranciers: we bouwen een hecht partnership 
op en behandelen uw data en infrastructuur alsof het de 
onze was. Deze eigenschap van Simac trekken we ook door 
bij onze cloud dienstverlening. Door onze ervaring met 
managed services kunnen we uw omgeving monitoren en 
ervoor zorgen dat die altijd optimaal functioneert en 
volledig beschermd is tegen ransomware en andere 
cyberbedreigingen.

4. Een lokale partner
Simac is in België 250 man sterk en kan ook terugvallen op 
een sterke organisatie in Nederland. Deze nabijheid krijgt u 
niet bij hyperscalers. Hebt u vragen of problemen, dan 
krijgt u bij Simac snel contact met uw vaste contactpersonen. 
Dezelfde engineers die uw private cloud implementeerden, 
helpen u ook met het onderhoud ervan. Bij vragen aan de 
helpdesk komt u niet terecht in een ander werelddeel, 
maar helpen lokale engineers u in uw eigen taal. Dat neemt 
meteen een deel van uw stress weg wanneer u in een 
crisissituatie terecht komt. 

5. Flexibel financieel plan
Met onze on-premise private cloud dienstverlening weet u 
op voorhand wat deze oplossing zal kosten de komende 
jaren. We werkten een aanbod uit dat u een helder inzicht 
in de kosten biedt: u betaalt alleen wat u afneemt, gebaseerd 
op uw verbruik. Geen financiële verrassingen of grote vaste 
kosten waaraan u voor jarenlang vastzit. 

Contacteer ons voor meer info
Simac ICT België - Arthur De Coninckstraat 5,  
3070 Kortenberg
+32 (0)2 755 15 11 – info@simac.be

Over Simac

Simac ICT België – onderdeel van Simac 
Techniek - ziet het als zijn kerntaak ervoor te 
zorgen dat de ICT-infrastructuur van zijn 
klanten optimaal werkt zodat die bedrijven 
kunnen groeien. Dat gaat verder dan loutere 
ondersteuning. Simac maximaliseert de kracht 
van bestaande systemen en helpt bij de 
transformatie naar nieuwe opportuniteiten. 
Simac ICT België biedt verschillende vormen 
van dienstverlening aan, en specialiseert in 
domeinen als informatiebeveiliging, netwerken, 
bekabeling, het monitoren van toepassingen 
en infrastructuur, collaboratie en 
communicatie, dataopslag en servers. 

Vijf goede redenen om met Simac ICT België te werken 
voor uw on-premise private cloud


