
Met de Private Cloud ontzorgt Claranet organisaties op het gebied van IT en bieden wij de vereiste beschikbaarheid 
en flexibiliteit om bij te dragen aan hun doelstellingen. Binnen het Private Cloud platform van Claranet creëren we 
voor iedere organisatie een eigen, volledig gescheiden omgeving waarin alle gewenste diensten en functionaliteiten 
worden geplaatst. Alle IT-functionaliteiten en diensten worden vanuit deze eigen omgeving aan de gebruikers 
aangeleverd. Alle informatie is klantspecifiek toegankelijk en blijft volledig eigendom van de klant.

Claranet heeft 20 jaar ervaring in de IT en dankzij de vele gesprekken 
die wij met onze klanten hebben gevoerd, zijn wij steeds beter 
geïnformeerd over de uitdagingen die u elke dag aantreft.
De belangrijkste uitdagingen die genoemd worden, zijn:
• Databeveiliging. De verwachting is dat dit de komende jaren 

de grootste uitdaging voor IT blijft. De nieuwe Wet Meldplicht 
Datalekken maakt beveiliging van persoonsgegevens nog 
belangrijker;

• Ondersteuning van de snel veranderende markt door de IT. Het 
succes van een organisatie is nog nooit zo afhankelijk van het 
gebruik van IT geweest. IT-managers moeten voorop lopen in 
innovatie en deze blijven omarmen;

• Verbeteren en optimaliseren van IT. Nu de technologie sneller 
dan ooit verandert, is het van groot belang dat bedrijven toegang 
hebben tot het juiste platform en de juiste processen gebruiken 
die hen helpen hun activiteiten te optimaliseren;

• Werknemers willen steeds vaker op hun eigen device werken 
(BYOD) en maken veel gebruik van niet-geautoriseerde online 
applicaties (Shadow IT) waardoor de veiligheid van de data in 
het gedrang komt;

• Toenemende complexiteit. Het ondersteunen van de 24x7 
economie, meer druk van verschillende stakeholders en nieuwe 
technologieën en processen zorgen ervoor dat de rol van de 
IT-afdeling steeds complexer wordt.

Deze en uw andere uitdagingen zijn de inspiratie voor ontwikkeling 
van de Private Cloud van Claranet. Binnen het Private Cloud 
platform van Claranet creëren we voor iedere organisatie een 
eigen, volledig gescheiden omgeving waarin alle gewenste diensten 
en functionaliteiten worden geplaatst. Alle IT-functionaliteiten en 
diensten worden vanuit deze eigen omgeving aan de gebruikers 
aangeleverd. Alle informatie is klantspecifiek toegankelijk en blijft 
volledig eigendom van de klant. Overschakelen op de Claranet Private 
Cloud heeft voordelen waar u misschien niet meteen aan denkt. Het 
vermogen dat u jaarlijks reserveert om na enige jaren opnieuw te 
investeren in hardware en software, kunt u nu besteden aan andere 
zaken. IT-investeringen in kostbare hardware en softwarelicenties, 
dure professionals en complexe research & development 
vraagstukken besteedt u zorgeloos uit. In een abonnementsvorm 
worden de kosten maandelijks in beeld gebracht. De kosten worden 
beheersbaar en u krijgt inzicht in wat de IT-kosten per medewerker 
zijn. Daarnaast kan er zeer flexibel functionaliteit worden toegevoegd 
zoals bedrijfsapplicaties die specifiek voor uw organisatie zijn 
ontwikkeld.

Claranet Private Cloud 

Claranet is totaalleverancier die van 
A tot Z diensten op IT-gebied kan 
bedenken, bouwen en beheren. 

Claranet Product      Claranet Private Cloud

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl

Wat speelt er in de markt?

Claranet Private Cloud

IT zonder zorgen



De Claranet Private Cloud is gebasseerd op:

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl

Claranet Product      Claranet Private Cloud

Route naar de Cloud

Claranet is een totaalleverancier die van A tot Z diensten op IT-
gebied kan bedenken, bouwen en beheren. Doordat wij van de 
werkplek, via connectiviteit tot in de cloud diensten kunnen leveren, 
inrichten en monitoren, hebben we de beschikbaarheid, capaciteit en 
performance volledig in eigen hand. Onze specialisten ontwikkelen, 
ondersteunen en beheren complexe IT diensten voor een brede 
range aan organisaties. Dankzij dit totaalaanbod zijn wij in staat om al 
uw IT-vraagstukken onder één Service Level Agreement te vangen. 
Hierdoor heeft u één aanspreekpunt voor uw complete IT. 

Voor al onze diensten geldt: veiligheid voor alles! Door te blijven 
investeren in kennis en techniek, maar ook door het behalen van de 
ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen, kunnen wij nu en 
in de toekomst de beschikbaarheid en veiligheid van onze diensten 
waarborgen. Deze certificeringen zijn de bevestiging van het belang 
dat Claranet hecht aan kwaliteit en zorgvuldigheid met betrekking tot 
de veiligheid van informatie en het bewaken van de bedrijfsprocessen 
die hiermee samenhangen. Uw klanten, partners en medewerkers 
verwachten immers dat hun gegevens veilig zijn. Wij geven u daarbij 
een 100% garantie dat uw data in Nederland blijft, waardoor u alleen 
onder de lokale Nederlandse wetgeving valt. Bovendien beschikken 
we over databeveiligingsexperts op het gebied van techniek en 
organisatie. Databeveiliging wordt uiteindelijk bepaald door een 
perfecte aansluiting van techniek op de procedures en processen 
binnen uw organisatie en gedrag van uw medewerkers. 

Het is verstandig om de route naar de cloud goed voor te bereiden 
om de potentiële impact voor de organisatie in kaart te brengen. Dit 
kan gedaan worden door een Cloud Scan uit te voeren. Tijdens een 
Cloud Scan wordt eerst de bestaande situatie doorgelicht en worden 
de eisen en wensen van de organisatie in kaart gebracht. Aan de 
hand van deze analyse kunnen de vervolgstappen worden bepaald 
die gekoppeld worden aan de technologische ontwikkelingen, zodat 
de organisatie een passend advies krijgt dat toekomstbestendig is, 
met een bijbehorend plan van aanpak. Dit plan van aanpak voeren wij 
gezamenlijk uit zodat de transitie vlekkeloos verloopt.

Voordelen Claranet Private Cloud:
• Alle data direct en veilig beschikbaar;
• Eigen applicaties en databases zijn eenvoudig te 

koppelen;
• Eén SLA voor al uw IT;
• Eigen Servicedesk 24/7, direct beschikbaar;
• Geen onverwachte kosten;
• Capaciteit is flexibel in te zetten; gebruik is 

eenvoudig op en af te schalen;
• Modulair op te bouwen met maatwerk om het 

volledig naar uw klantwensen in te richten;
• Redundant uitgevoerde Claranet datacenters met 

99,9% beschikbaarheid;
• ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd;
• Disaster Recovery en uitwijk kunnen eenvoudig 

ingeregeld worden;
• Nieuwste hardware & software;
• Gebruiksgemak verbetert productiviteit en 

medewerkerstevredenheid.

Voor Claranet is “Partner” niet zomaar een woord, maar een concept 
dat onze marktbenadering onderstreept. Wij verdiepen ons in 
uw markt en specifieke situatie zodat wij onze dienstverlening 
hierop af kunnen stemmen. Partnership is voor ons gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen en het vermogen om samen succesvol te 
zijn. Door onszelf in uw situatie te verdiepen kunnen we gezamenlijk 
oplossingen ontwikkelen die u helpen om uw doelstellingen te 
behalen. Hierdoor creëren wij een compromisloze win-winsituatie. 

Claranet zorgt ervoor dat u het beste uit de hedendaagse techniek 
kunt halen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem contact 
op via 040 - 239 3300 of verkoop@claranet.nl.

Eén Service Level Agreement

Veiligheid én kwaliteit

Wij geven u een 100% garantie dat 
uw data in Nederland blijft, waardoor 
u alleen onder de lokale Nederlandse 
wetgeving valt.

“Het is prettig samenwerken met Claranet 
vanwege hun kennis en drive. Ze weten waar 
onze belangen liggen. Claranet is een partner die 
echt met ons meedenkt.”

Frits Maan, 
Manager ICT/facilitair 
bij Dianet

Claranet, uw betrouwbare Partner in IT


