
Het verbinden 
van talloze  
cloud- 
omgevingen
Investeringen in cloudinfrastructuren nemen steeds 
vaker een forse hap uit het budget van CIO’s. Veel 
bedrijven stappen daarom over op een multi-
cloudaanpak. Deze strategie zorgt ervoor dat ze 
niet gebonden zijn aan een specifieke leverancier. 
Organisaties kunnen zo makkelijker clouddiensten 
selecteren die optimaal aansluiten op de eisen van 
specifieke applicaties en workloads.

Een multi-cloudmodel biedt 
daarnaast redundantie en 
verkleint daarmee de kans op 

downtime. Om deze en veel andere 
redenen richten bedrijven hun nieu-
we data-infrastructuur in op basis 
van meerdere clouds. Maar ondanks 
alle voordelen en toepassingsmoge-
lijkheden is een multi-cloudstrategie 
niet zonder uitdagingen. 
Vincent Zeebregts, countrymana-
ger Fortinet Nederland, licht toe 
waar bedrijven tegenaan lopen: “De  
diversiteit van cloudplatforms is 
vaak een belangrijk struikelblok voor 
IT-afdelingen. Het is echt lastig om 
vakkundige medewerkers te vinden 
die expert zijn in elke afzonderlijke  
cloud-omgeving. Door dit tekort aan 
vaardigheden zijn veel IT-afdelingen 
niet in staat om alle eisen van de 
verschillende omgevingen van cloud 
providers bij te benen. Er zijn name-
lijk fundamentele verschillen tussen 
deze omgevingen, en hierdoor heb-

ben IT-afdelingen het niet makkelijk 
met het implementeren van een con-
sistente netwerkinfrastructuur voor 
applicaties en workloads die alle 
clouds omspannen. Deze toegeno-
men complexiteit kan operationele 
processen trager doen verlopen. De 
complexiteit brengt ook meer be-
veiligingsrisico’s met zich mee. Een 
consistente beveiligingsinfrastruc-
tuur die naadloos meerdere clouds 
omspant ontbreekt vaak. Dit resul-
teert in hiaten die integraal overzicht 
en grip op de beveiliging in de weg 
zitten, zeker wat de orchestration 
en toepassing van beleidsregels be-
treft.”

Virtuele firewall
Fortinet signaleerde deze pro-
blemen in de markt en ontwik-
kelde een oplossing die bijdraagt 
aan veilige en snelle verbindingen  
tussen meerdere clouds, zonder de 
kosten of complexiteit op te drij-
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ven. De Fortinet Secure SD-WAN 
for Multi-Cloud maakt gebruik van 
een virtuele next-generation fire-
wall (FortiGate-VM) en een centrale 
beheerconsole (FortiManager) en 
functioneert probleemloos binnen 
alle verschillende virtuele netwer-
ken van publieke en private clouds. 
De oplossing maakt gebruik van in-
ternetverbindingen, colocation en 
leaselijnverbindingen met elke cl-
oud, met inbegrip van overdrachts-
diensten van publieke clouds (zoals 
direct connect, express route en in-
terconnect). Dit maakt het mogelijk 
om voor elke applicatie en work-
load de juiste verbindingen te se-
lecteren. “Fortinet Secure SD-WAN 
for Multi-Cloud neemt IT-afdelingen 
veel werk uit handen, terwijl het ook 
het inzicht in het netwerk verbetert 
en de beveiliging op een heel hoog 
niveau zet,” legt Zeebregts uit. 
“De oplossing maakt gebruik van 
Fortinet Fabric Connectors. Die 
bieden volledige integratie met en 
tussen de uiteenlopende omge-
vingen van cloud providers. Ver-
volgens worden er op dynamische 
wijze passende beveiligingsregels 
aan workloads toegewezen, zonder 
tussenkomst van de IT-afdeling. Cl-
oud-native integraties, zoals op tags 
gebaseerde segmentatie, maken 
het mogelijk om beleidsregels voor 

Evenwicht
Netwerk- en beveiligingsteams pro-

beren voortdurend een evenwicht 

te vinden tussen de beveiliging, 

complexiteit en applicatie-ervaring. 

Dit is een lastige opgave, die alleen 

nog maar moeilijker wordt nu 

organisaties steeds vaker gebruik 

maken van verschillende clouds 

en hybride cloud-omgevingen. 

De oplossing Secure SD-WAN for 

Multi-Cloud van Fortinet biedt een 

antwoord op dit probleem. Deze 

verbindt alle verschillende virtuele 

netwerken van publieke en priva-

te clouds naadloos met elkaar en 

maakt bovendien gebruik van een 

consistente én robuuste beveili-

gingsarchitectuur. Secure SD-WAN 

for Multi-Cloud biedt ondersteu-

ning voor een geïntegreerde net-

werk- en beveiligingsstrategie die 

het eenvoudig maakt om consisten-

te beleidsregels voor de beveiliging 

in te stellen. 

het segmenteren van workloads toe 
te passen. Ten slotte bieden deep 
packet inspection en geavanceer-
de beveiligingsmechanismen zoals 
intrusion prevention en antivirus-
technologie diepgaand inzicht in 
alle cyberbedreigingen binnen de  
multi-cloudomgeving.”

Propositie
Fortinet Secure SD-WAN biedt met 
20 Gbps de hoogste doorvoerca-
paciteit voor IPsec-verkeer tussen 
onderling verbonden clouds. “Dat is 
echt razendsnel en precies wat or-
ganisaties willen”, vertelt Zeebregts 
enthousiast. “Resellers die klanten 
ondersteunen met cloud-toepas-
singen hebben met deze oplossing 
een prachtpropositie in handen. 
Door de ingebouwde beveiliging-,  
routering- en SD-WAN-functiona-
liteit in één appliance kunnen zij 
zowel netwerkteams als securi-
ty-teams uitstekend ondersteunen. 
Dit zorgt voor verbeterde samen-
werkingen en stelt hen in staat om 
oplossingen te ontwikkelen die aan-
sluiten op de complexe behoeften 
van klanten. Want het is nu moge-
lijk om talloze cloud-omgevingen  
relatief eenvoudig met elkaar te 
verbinden en te beveiligen, ter-
wijl de applicatie-ervaring aan de  
hoogste eisen voldoet.” ◾

Vincent Zeebregts

Evenwicht
Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud biedt organisaties twee cruciale  

voordelen:

•   Consistente beveiliging: Fortinet Secure SD-WAN for Multi-Cloud reduceert 

de cyberrisico’s en verbetert de compliance. Dat gebeurt door een uniforme 

toepassing van beveiligingsregels en beschermingsmechanismen binnen  

multi-cloudomgevingen in combinatie met razendsnelle encryptie en inspec-

tie van het applicatieverkeer.

•   Een optimale applicatie-ervaring: Fortinet Secure SD-WAN for Multi- Cloud 

versnelt de time-to-revenue en geeft de zakelijke productiviteit een boost 

door bij te dragen aan een flexibelere inzet van applicaties binnen multi-

cloud omgevingen. De oplossing maakt daarmee een einde aan traditionele 

beperkingen en zorgt voor een goede applicatie-ervaring tegen lagere kosten.
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