
Iedereen wil naar de cloud, maar er zijn 
nogal wat bedrijven en organisaties, vooral 
in het mkb, die worstelen met vragen. Voor 

wie een transitie overweegt heeft Hans ten 
Hove, Sales Director Northern Europe bij Dat-
to, een paar goede tips.

Roep de hulp in van een expert
De transitie naar de cloud is tricky en com-
plex. Het beste kun je op zoek gaan naar een 
vertrouwde Managed Service Provider met 
ervaring in cloudmigratie. Die kan je helpen 
met beslissingen als wanneer je migreert, 
welke onderdelen je naar de cloud brengt en 
hoe je dit soepel laat verlopen. Niet onbe-
langrijk: kies een MSP die verstand heeft van 
databeveiliging en die de juiste maatregelen 
kan implementeren om aan jouw vereisten te 
voldoen.

Plan zorgvuldig
Werk met je MSP-partner een strategisch 
plan uit dat drie tot vijf jaar beslaat. Daarin 
komen je huidige en verwachte behoeften 
aan IT-oplossingen te staan, op basis van je 
bedrijfsdoelstellingen. De kern is een tijdlijn 
waarin ook plek is voor de bijbehorende in-
vesteringen. Je hoeft natuurlijk niet alles in 
één keer te migreren; gelukkig kun je het 
stap voor stap uitvoeren. Inventariseer je 
bedrijfsdoelen en bepaal welke onderdelen 
efficiënter in de cloud kunnen worden on-
dergebracht. Kijk vervolgens naar elke ap-
plicatie afzonderlijk en beslis wanneer deze 
zouden moeten of kunnen worden gemo-
derniseerd. De meeste bedrijven kiezen voor 
een hybride oplossing, waarbij een deel van 
de applicaties in de cloud draait en een deel 
on-premise wordt gehouden.

Verander niet alles in één keer
De cloud is een flexibel platform. 
Daar kun je van profiteren door 
je migratie zo eenvoudig mo-
gelijk te maken. Aanpassen kan 
namelijk op elk gewenst moment 
nog. Migreer bijvoorbeeld eerst 
alleen je servers, en wanneer je 
tevreden bent, kun je overwegen 
om meer applicaties toe te voe-
gen en je gebruikers naar Azure 
Virtual Desktop over te zetten.  

Zorg voor goed ‘change ma-
nagement’

Het migreren van de infrastructuur naar de 
cloud heeft een grote impact op je gebrui-
kers. De sleutel tot een succesvolle transitie 
ligt in het informeren van alle betrokkenen, 
van management tot eindgebruikers. Ver-
wachtingsmanagement dus. Ook hierbij kan 
je MSP je helpen, want die heeft vaker met 
dit bijltje gehakt. 

Implementeer sterke databeveiliging
Overleg met je MSP hoe en waar je voor 
databeveiliging moet zorgen. Het is belang-
rijk dat je je realiseert dat een IaaS-provider 
niet verantwoordelijk is voor de data die je 
op het platform onderbrengt. Essentieel is 
een goede Business Continuity & Data Re-
covery oplossing die speciaal ontwikkeld is 
voor de public cloud, en die extra functio-
naliteit biedt zoals ransomware detectie en 
bescherming tegen ongewild wissen van 
data. Het beste is om deze BCDR-oplossing 
integraal onderdeel te laten zijn van je hele 
security-strategie. Ook daarbij komt de hulp 
van de MSP goed van pas. ◾
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‘Doe het niet alleen’
De race naar de cloud is op volle toeren. Nadat meeste grote ondernemingen hun migratie 
hebben ingezet, hebben nu de middelgrote en kleine bedrijven hun oog laten vallen op 
diensten als AWS en Azure. Voor hen die dit ook overwegen, heeft Datto nog wel wat goed 
advies. “Doe het niet alleen”, zegt Hans ten Hove. 
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