
Leiders op het gebied van 
hybride infra structuren 
en storage gaan  
samenwerking aan 
Data bevinden zich in steeds grotere hoeveelheden op verschillende 
locaties, in verschillende applicaties en in verschillende formaten. Dit 
zorgt voor beperkt inzicht. Omdat dit niet langer voldoet in een tijd waar 
wendbaarheid bovenaan de agenda staat van elke business leader heeft 
Fujitsu gekozen voor een samenwerking met Qumulo.

Geld volgt data en is hiermee 
de sleutel voor zakelijk suc-
ces. Juist daarom is de explo-

sie van ongestructureerde gegevens 
een kopzorg van bedrijven die voor-
op willen lopen in het digitale tijd-
perk. Data bevinden zich in steeds 
grotere hoeveelheden op verschillen-
de locaties, in verschillende applica-
ties en in verschillende formaten. Dit 
beperkt de kennis over individuele 
gebruikers, trends en prestaties en 
maakt naleving van wet- en regel-
geving onnodig gecompliceerd. Om 
die uitdagingen het hoofd te  bieden 
heeft Fujitsu gekozen voor een  
samenwerking met Qumulo, een 
challenger én leider op het gebied 
van datamanagement en -opslag 
voor hybride omgevingen.
Het ontsluiten van de waarde van data, 
die zich vaak in meerdere hybride  
omgevingen bevinden is, naast het 
beheren, beschermen en beveiligen, 
vaak een zeer complex proces. Fujitsu, 
ondersteund door zijn uitgebreide 
partnerecosysteem, helpt organi-
saties hierbij met haar Data-Driven 
Transformation Strategy (DDTS). 
Louis Hensen, Head of Products bij 

Fujitsu in Nederland: “Deze strate-
gie maakt gebruik van een bewezen 
 methodologie om organisaties di-
gitaal te transformeren met als uit-
gangspunt een sterke, toekomstvaste 
datafundering. Samen met ons uitge-
breide partnerecosysteem wordt in 
vier fases een sterke basis gecreëerd 
voor datagestuurde ondernemingen, 
waarbij Fujitsu als one-stop-shop 
 acteert.”

Bottlenecks
Toch zag Fujitsu bij veel bedrijven 
met wie wordt samengewerkt bij 
het structureren van de data steeds 
weer dezelfde bottlenecks. Zo be-
vinden de data zich bij negen van 
de tien bedrijven niet op een plek, 
maar in on-premise legacysystemen, 
scale-out en scale-up opslagoplos-
singen en cloudapplicaties. Deze om-
gevingen zijn niet ontworpen voor 
de huidige datavolumes en maken 
het praktisch onmogelijk om data ef-
fectief te beheren, laat staan dat de 
data kan worden getransformeerd in 
waarde. Om die reden heeft Fujitsu 
proactief gekozen voor een partner-
ship met Qumulo. 

SNELLER INNOVEREN MET FUJITSU EN QUMULO 

Wilt u meer weten over 

de hybride cloudopslag-

oplossingen van Qumulo 

of de Data-Driven 

Transformation Strategy 

van Fujitsu, neem dan 

contact op met: 

ddts.nl@ts.fujitsu.com

“Met de cloud file data services 

van Qumulo uit ons Storage 

Portfolio wordt tegemoet gekomen 

aan de wens van onze klanten om 

hun hybride data-omgevingen 

te structureren en inzichtelijk 

te maken, als drijvende kracht 

achter innovatie”

“Bedrijven die kiezen voor de 

gezamenlijke propositie van Fujitsu 

en Qumulo voor file services in 

zowel de cloud als in het datacenter 

kiezen voor leadership en agility”

Louis Hensen: “De cloud file data services van Qumulo 
die zijn toegevoegd aan ons Storage Portfolio maken 
het mogelijk om ongestructureerde data van edge, 
core en cloud te verenigen in één enkele oplossing die 
uitblinkt in flexibiliteit, realtime inzicht, schaalbaar-
heid en veiligheid. Zo kan tegemoet worden gekomen 
aan de wens van onze klanten om hun hybride data- 
omgevingen te structureren, inzichtelijk te maken en 
te gebruiken voor het nemen van zakelijke beslissin-
gen en het in gang zetten van innovatie.”

Leadership en agility
Bedrijven die kiezen voor de gezamenlijke proposi-
tie van Fujitsu en Qumulo voor file services in zowel 
de cloud als in het datacenter kiezen voor leader-
ship en agility. Leadership, omdat zowel Fujitsu als 
Qumulo ‘Leader’-posities innemen in meerdere Magic  
Quadrants van Gartner op het gebied van hybride in-
frastructuren en cloud file storage. Agility, omdat de 
oplossingen van Qumulo zijn gebouwd op basis van 
ontwerpprincipes die gebruikt worden in moderne  
cloud architectuur-modellen, wat zorgt voor robuus-
te prestaties, schaalbaarheid en realtime analyses en  
inzicht in complexe datasets. 

Zo kan een belangrijk obstakel op weg naar data-
gedreven digitale transformatie uit de weg geruimd 
worden om nieuwe producten, nieuwe kansen en 
nieuwe bedrijfsmodellen te creëren. ◾
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