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Aprycus Cloud Services 
Voor een veilige en betrouwbare transitie naar de cloud 

 
Bij een transitie naar de cloud en het geheel of gedeeltelijk uitbesteden daarvan, wil je er zeker van kunnen zijn 
dat het resulteert in een betrouwbare dienstverlening met een hoge performance en optimale beveiliging.  
 
Aprycus helpt met de vertaalslag van de huidige IT-omgeving naar een cloud-enabled omgeving.  
Een omgeving die naadloos aansluit op de actuele behoefte, altijd snel bereikbaar is en de mogelijkheid biedt om 
7X24 gegarandeerd veilig te kunnen werken. Met deskundig advies binnen handbereik. 
 
Sizing 
Om IT processen optimaal te laten werken in een cloud-omgeving is een juiste configuratie en vakkundige inrichting 
nodig. Daarvoor zetten we onze kennis in over systemen, virtualisatie, storage en hun onderlinge samenhang. Zo 
ontstaat een configuratie op maat, on-premise, datacenter of in combinatie, die naar behoefte kan worden op- of 
afgeschaald. 
 
Connectivity 
Een goede performance en hoge betrouwbaarheid is van groot belang. Bestaande verbindingen met partners, 
klanten, datacenters of cloudproviders worden in kaart gebracht, gevolgd door een gedegen analyse. Op die manier 
kunnen we de toegankelijkheid naar de vernieuwde IT omgeving zo efficiënt en veilig mogelijk inrichten. 
 
Security 
Zonder betrouwbaar veiligheidsbeleid geen cloud.  We stellen dit beleid samen op om op basis daarvan risico’s op 
verlies of ongewenste toegang te minimaliseren.  
 
Data Center Portal 
Toegang tot de datacenter cloud gaat via een eigen Cloud Control Portal. Daarmee is het mogelijk om storage, servers 
en resource pools te activeren en op - of af te schalen. Ook is het mogelijk om de omgeving te monitoren en online 
rapportages in te zien over verbruik, beschikbaarheid en kosten. Er wordt daarbij gewerkt met Cloud Building Blocks 
voor Storage, Security, Back-up en Connectivity. Voor deze Datacenter Services werken is Vancis onze partner. Vancis 
beschikt over eigen datacenters in Nederland en biedt daarmee de mogelijkheid om te garanderen dat data ook in 
Nederland blijft. Kijk op Vancis.nl voor meer informatie. 
 
Werkwijze  
Onze projectaanpak is stapsgewijs waarbij we gezamenlijk bespreken en vastleggen welke taken door wie worden 
opgepakt. Voor iedere stap is onze expertise beschikbaar. Een efficiënte taakverdeling met heldere afspraken voor 
een optimaal resultaat, daar gaan we voor.  
 

Meer weten?  

Aprycus BV 
Helftheuvelweg 11 
5222 AV 's-Hertogenbosch 
Tel (centraal) : 073- 850 95 85 
Tel (direct)     : 06 21 49 10 80 
Email: info@aprycus.com  
Web: www.aprycus.com  

 
Aprycus is:  

 IBM Silver Business Partner  
 Authorized IBM reseller of POWER servers en 

High End Storage  
 Lenovo partner 
 IBM Specialist Partner for Spectrum Storage 
 Huawei authorized Enterprise Partner 

 

 


