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De transitie richting cloud based computing is in volle 

gang. Desondanks zijn veel bedrijven terughoudend om 

de overstap daadwerkelijk te maken. Op zich is dat best 

logisch. De IT-infrastructuur omgooien kan namelijk spannend 

zijn en vraagt om de nodige aandacht en expertise. Gelukkig 

kunnen we je geruststellen. Want door stapsgewijs gedeeltes 

naar de cloud te verplaatsen zorgen wij voor een naadloze 

overgang. Proact staat je gedurende het hele proces bij en 

begeleidt klanten naar een moderne werkplek in de cloud. Dat 

doen we op basis van een vaste structuur, maar wel altijd met 

een op maat gemaakt plan en uitgebreide service. Als bedrijf 

zijn we zelf jaren geleden ook overgestapt naar de cloud. Die 

ervaring komt nog steeds van pas om klanten zo goed mogelijk 

van dienst te zijn.
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Proact heeft de reis naar de cloud zelf 
ook gemaakt

Net zoals veel andere ondernemingen heeft Proact in 2009 de reis van on premise naar de cloud 

gemaakt De expertise die er nu is wat betreft de cloud, was er toen nog niet. Onze reis naar 

modernisering is dan ook met vallen en opstaan verlopen. Deze ervaring gebruiken we nu voor 

een goed doel: om onze klanten beter te helpen. Onze eigen reis naar de cloud was pionierswerk. 

Inmiddels zijn we een expert op het gebied van cloud computing.  
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Proact heeft de reis naar de cloud zelf 
ook gemaakt

Proact is begonnen als een provider van cloud based hosting. Van daaruit zijn we uitgebouwd 

naar een aanbieder van complete cloud based werkomgevingen. Proact was een van de early 

adopters. Dat heeft ons de kans gegeven alle kinderziektes op te sporen en op te lossen. Gelukkig 

stonden we er niet alleen voor. Want we werkten nauw samen met Microsoft. Tot op de dag van 

vandaag zijn we nog steeds partners.

Samen met Microsoft werken aan een moderne werkplek
De ondersteuning van Microsoft is onmisbaar. Door in een vroeg stadium samen te werken heeft 

Proact meegewerkt aan de optimalisatie van cloud based services. Microsoft heeft op basis 

van ervaringen en feedback van klanten hun software voortdurend verbeterd. Programma’s zijn 

flexibeler en toegankelijker geworden en bovendien weet vrijwel iedereen al hoe de software 

van Microsoft werkt. Bedrijven en personen over de hele wereld maken dagelijks gebruik van 

de programma’s en diensten van deze softwareontwikkelaar. Bestaande werknemers stappen 

daarom makkelijker over naar de cloud. Daarbovenop hebben nieuwe personeelsleden veel 

minder tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe werkomgeving. Kiezen voor een grote partij zoals 

Microsoft heeft dus duidelijk voordelen.

Details maken het verschil bij het opzetten van een cloud based 
infrastructure
Het opzetten van een cloud based infrastructure vraagt om veel aandacht. Er zijn nogal wat zaken 

om op te letten. Een kleine fout heeft potentieel grote gevolgen voor de veiligheid. Tegelijkertijd 

moet de cloud wel toegankelijk zijn voor medewerkers. Met alle parameters rekening houden 

is tijdrovend. Zelfs wanneer je nog zo geconcentreerd werkt bestaat de kans dat je iets over het 

hoofd ziet. Proact heeft jarenlange ervaring en talloze bedrijven geholpen. In die tijd hebben we 

een systeem ontwikkeld dat fouten voorkomt en zorgt voor een soepele overgang naar de cloud.

Een volautomatisch systeem voorkomt het maken van fouten
Dankzij automatisering bouwt Proact gegarandeerd betrouwbare en veilige netwerken. Een grote 

hoeveelheid factoren bepaalt samen de kwaliteit van een cloud based infrastructure. Proact 

combineert een persoonlijke service met de betrouwbaarheid van volautomatische systemen. In 

onze ogen is dat de ideale combinatie voor de hoogst haalbare kwaliteit. Het inrichten van een 

moderne werkplek is bovendien een stuk minder tijdrovend geworden, aangezien dat een aantal 

jaar geleden nog handmatig gebeurde.
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Zelfstandig de overstap maken is 
complex

Gezien de enorme sprongen binnen de sector is het voor IT-afdelingen lastig om zonder hulp naar 

de cloud over te stappen. Mede omdat kleine mankementen grote gevolgen hebben. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan de veiligheid. Maar ook zaken zoals gebruiksvriendelijkheid zijn essentieel voor 

effectieve bedrijfsvoering. Wanneer de IT-infrastructuur platligt, heeft dat direct consequenties 

voor bedrijfsprocessen. Personeelsleden hebben geen toegang tot bepaalde applicaties en data 

of kunnen zelfs helemaal niet meer werken.
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Het belang van IT-afdelingen om zich 
door te blijven ontwikkelen

Er zijn weinig sectoren die zich zo snel ontwikkelen als de IT. Bovendien speelt IT een steeds 

grotere rol binnen bedrijven en organisaties. Het is een enerverende periode voor iedereen die in 

dit veld actief is. De potentie van IT neemt alleen maar toe. Omdat het zo’n cruciaal onderdeel is 

binnen een onderneming, is het belangrijk om mee te groeien met de mogelijkheden.

Inspelen op ontwikkelingen binnen de IT
Het is inmiddels wel duidelijk dat cloud computing de toekomst is. Dat betekent overigens niet dat 

je direct een harde omslag hoeft te maken. Maar het is wel verstandig om zo spoedig mogelijk de 

eerste stappen te zetten. Een verouderde infrastructuur voldoet niet meer aan de eisen. Dat geldt 

voor zowel klanten als medewerkers.

De moderne werkplek en het belang van 
goede service
Het onderscheid tussen privé en werk vervaagt steeds meer. 

Helemaal nu steeds meer mensen gedeeltelijk thuiswerken. De 

plek waar je werkt is geen vaste locatie meer. Het device waarop 

gewerkt wordt is de werkplek. De meeste mensen zijn daar erg 

enthousiast over. Hetzelfde geldt voor klanten. Want die worden 

veel sneller en makkelijker geholpen. Los bijvoorbeeld vanuit huis 

een probleem op of beantwoord een vraag terwijl je in de trein zit. 

Werken op kantoor van de klant is eveneens geen enkel probleem. 

Aangezien je vanaf die locatie ook gewoon over een verbinding 

met de werkomgeving in de cloud beschikt. Alle applicaties en data 

staan tot je beschikking, onafhankelijk van waar je bent.

Langer wachten maakt overstappen alleen 
maar gecompliceerder
Het aantal toepassingen in de cloud groeit alleen maar door. 

Mede daarom stap je liever vroeger dan later over. Personeel krijgt 

daardoor de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe manier 

van werken. IT-afdelingen zien vaak op tegen de grote hoeveelheid 

werk en de risico’s die komen kijken bij een nieuwe infrastructuur. 

Maar aan de hand van een stapsgewijze overgang en de service van 

Proact is er geen reden om je zorgen te maken.
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Een korte uitleg over IaaS, Saas en 
PaaS

IaaS, SaaS en PaaS zijn begrippen die je regelmatig hoort wanneer je in de IT werkzaam bent. Ze 

worden vaak door elkaar gebruikt en het zijn allemaal vormen van cloud computing. Hoewel ze 

aan elkaar gerelateerd zijn, betreft het wel degelijk andere diensten. Wel worden ze gezamenlijk 

ingezet voor de beste dienstverlening. Een kenmerkende, en overeenkomstige eigenschap is dat 

je alleen betaalt voor wat je gebruikt. Vandaar dat ze allemaal “as a Service” geleverd worden.

IaaS staat voor Infrastructure as a Service. Hierbij maak je gebruik van de hardware en 

netwerkdiensten van een provider. Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het installeren en 

onderhouden van besturingssystemen en andere software.

PaaS is de afkorting voor Platform as as Service. Hierbij verzorgt de provider een omgeving om 

applicaties te ontwikkelen en te testen. Besturingssystemen vallen dus bijvoorbeeld wel onder 

PaaS, maar niet onder IaaS.

SaaS betekent Software as a Service. Hierbij worden applicaties als dienst aangeboden. De 

aanbieder verzorgt de hardware om de programma’s te draaien, het onderhoud en de updates. Er 

staat dus lokaal niks bij de klant geïnstalleerd, als gebruiker krijg je via het internet toegang tot de 

diensten.

De voordelen van het pay-as-you-go principe
IaaS, PaaS en SaaS volgen allemaal het pay-as-you-go model. Je betaalt alleen voor wat je 

gebruikt. Hierdoor zijn alle diensten schaalbaar. Wanneer je meer nodig hebt omdat je bedrijf 

groeit, dan groeien de diensten gewoon met je mee. Het is daardoor niet langer nodig om 

vooraf in te schatten wat je precies nodig hebt. Er is geen sprake van overcapaciteit, een 

veelvoorkomende complicatie bij bedrijven die servers in eigen beheer hebben. Het probleem 

komt tot stand omdat IT in staat moet zijn om piekmomenten aan te kunnen, terwijl er tijdens 

grote gedeeltes van de dag veel minder van ze gevraagd wordt. ’s Nachts worden diensten amper 

of helemaal niet gebruikt. Schaalbaarheid is een van de grote voordelen van cloud computing. 

Heeft je bedrijf meer rekenkracht nodig, dan wordt dat automatisch toegewezen. De toekenning 

van capaciteit gebeurt automatisch. Dus ook wanneer je een dagdeel of zelfs een uur meer of juist 

minder rekenkracht nodig hebt, past de cloud zich aan. Er zijn meer voordelen verbonden aan IT-

diensten uitbesteden. Grote investeringen voor een on premise infrastructuur zijn bijvoorbeeld niet 

nodig.
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Samen met Proact de reis naar de 
moderne werkplek maken

Proact heeft al veel bedrijven geholpen om over te stappen naar cloud computing. Dat doen we 

altijd door nauw samen te werken. Want iedere onderneming is anders. Daarom zijn er diverse 

wensen en verwachtingen. Proact weet als geen ander dat een haastige overstap naar de cloud 

alleen maar voor problemen zorgt. Via een flexibel model leveren we service op maat.

Groot denken en klein beginnen zorgt voor een soepele transitie
Het uiteindelijk doel is om bedrijven en organisaties volledig cloud based te laten opereren. Het 

Proact Innovatie Model (PIM) is speciaal opgezet om ondernemingen rustig te laten wennen 

aan de nieuwe manier van werken. Door elk onderdeel stuk voor stuk te implementeren is van 

een harde overgang geen sprake. Daarom beginnen we klein. Met bescheiden stappen werken 

we uiteindelijk toe naar een ambitieuze moderne werkplek. Van de traditionele IT-omgeving 

schakelen we om richting een milde hybride omgeving. Van daaruit verplaatsen we steeds meer 

onderdelen naar de cloud. Tot er uiteindelijk een volledige cloud based structuur met public IaaS, 

PaaS en SaaS opgezet is. 

De eerste stap richting een volledige cloud based werkomgeving
De traditionele IT-omgeving bestaat uit on premise servers en een client-servermodel. Inmiddels 

voldoet dat niet meer aan de eisen. Samen met de klant stellen we een roadmap op. Daarbij wordt 

dus gewerkt met oplossingen op maat. Allereerst stappen we over naar een private IaaS, maar in 

eerste instantie verandert er niet veel aan de manier van werken. In combinatie met een private 

IaaS begint het gebruik van de eerste SaaS. Denk daarbij aan de software van Microsoft 365 en 

e-mail.

Op basis van heldere communicatie zetten we de ontwikkeling 
door
Samen met de interne IT-afdeling evalueren we de eerste stap richting cloud based computing. 

Uiteraard houden we rekening met de ervaring van gebruikers. Ons uiteindelijke doel is identiek 

aan dat van onze partners, want een prettige, moderne werkplek voor gebruikers leidt uiteindelijk 

tot meer tevredenheid onder jullie klanten.
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De weg naar een full hybrid omgeving
Een volledig public cloud based organisatie is vaak het einddoel. Maar Proact organiseert de IT 

precies zoals dat voor de klant het meest bevorderlijk is. Iedere onderneming is anders. Daaruit 

volgt logischerwijs dat een optimale IT-infrastructuur er ook niet altijd hetzelfde uitziet. De eerste 

stap is meestal de transitie maken naar een full hybrid omgeving. Dat houdt in dat IaaS nog 

gedeeltelijk private is, terwijl je bedrijf tegelijkertijd gebruik maakt van een public IaaS op basis 

van Microsoft Azure. Van private naar public IaaS is een belangrijke stap naar een meer flexibele 

bedrijfsvoering en uiteindelijk de moderne werkplek. De hybride overgang is belangrijk voor een 

soepele transitie, hierdoor helpen we bedrijven met selectief gedeeltes over te zetten van private 

naar public. Proact werkt altijd samen met een partner. Dat betekent dat we nieuwe onderdelen 

op een gepast tempo implementeren. 

Het einddoel is volledige cloud based dienstverlening
Gebruik maken van public IaaS, SaaS en PaaS is het meest geavanceerd. Proact beseft dat de 

ideale IT-structuur er voor elk bedrijf anders uitziet. Daarom leveren we diensten op maat, dus 

gedeeltelijk gebruik maken van een private cloud is geen enkel probleem. Het hoofddoel is dat 

alles online is, waardoor een moderne werkplek haalbaar is. Personeelsleden werken device- en 

locatieonafhankelijk. Met als einddoel om flexibel te zijn en een zo goed mogelijk dienstverlening 

aan te bieden.
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Zo ziet het Proact Innovatie Model 
eruit

Proact combineert persoonlijke service met jarenlange expertise. Daarvoor hanteren we een 

flexibel model. Het Proact Innovatie Model is gemaakt om klanten zo goed mogelijk van dienst te 

zijn. Dankzij een heldere structuur is onze strategie van tevoren duidelijk. Dat combineren we met 

een grote hoeveelheid contactmomenten.

Begeleiding aan de hand van jullie bedrijfsdoelen
Proact maakt graag kennis met jouw bedrijfsdoelen. Want aan de hand daarvan komen we te 

weten welke cloud based applicaties de grootste voordelen opleveren. In combinatie met de tools 

van Microsoft doen we er alles aan om samenwerking, groei en productiviteit te stimuleren. Onze 

ervaren consultants analyseren wat jouw bedrijf nodig heeft. Ze onderzoeken de sector waarin je 

actief bent en komen met progressieve oplossingen. Samen stellen we een plan op dat afgestemd 

is op wat jullie nodig hebben. Blijven innoveren is doorslaggevend. Daarom blijven we als partners 

nauw samenwerken en zijn we altijd opzoek naar nieuwe manieren succes te boeken. 
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