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Ontvang gestroomlijnde prestaties, ongeacht waar u zich bevindt in 
uw cloudreis.

Of u net begint aan uw digitale transformatie of al workloads naar de cloud hebt gemigreerd, u en uw 

team hebben waarschijnlijk vragen over de complexiteit, naleving en zelfs de kosten van de overstap naar 

de cloud. Hoe kan uw bedrijf deze uitdagingen overwinnen? Overstappen naar de cloud kan een revolutie 

betekenen voor uw IT en infrastructuur als uw organisatie vertrouwt op een cloudplatform dat eenvoud, 

veiligheid en eenduidige prijzen kan bieden.

11:11 Systems biedt bewezen Infrastructure as a Service (IaaS) - gebouwd op vertrouwde, op VMware 

gebaseerde technologie. Cloudmigratie is naadloos omdat u uw workloads niet hoeft te refactoren of te 

herarchitectureren.

We zijn ook vastbesloten om uw cloudverwachtingen te overtreffen. Onze vereenvoudigde prijsstelling 

is duidelijk en omvat opslag, computing, netwerk en andere bijbehorende kosten, zodat de maandelijkse 

cloudkosten gemakkelijk te voorspellen zijn.
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RETHINK CONNECTED

Vereenvoudigde prijsstelling

Maandelijke kosten Keuze uit verbruiksgebaseerde of 
resource-pool compute 

TRANSFORMEER
Maak uw bedrijf klaar voor de 
toekomst met het bewezen, op 
VMware gebaseerde cloudplatform.



11:11 IaaS is ontworpen om uw bedrijf te beschermen en 
innovatie mogelijk te maken.

Wereldwijde voetafdruk

11:11 Systems heeft datacenters over de hele 

wereld die zijn ontworpen om te voldoen 

aan de hoogste normen voor beveiliging, 

naleving en prestaties. We bieden een service-

level agreement (SLA) met 100 procent 

beschikbaarheid in elk van onze cloudregio’s 

in Noord-Amerika, EMEA en APAC.

Uitgebreide planning, introductie en ondersteuning

Migreren naar de cloud zonder onderbrekingen kan een uitdaging zijn, 

aangezien veel bedrijven niet beschikken over de interne middelen, tijd 

of de nodige ervaring om workloads naadloos offsite te verplaatsen. 

De experts van 11:11 Systems kunnen u helpen uw reis naar de cloud te 

vereenvoudigen met een uitgebreid migratieplan dat speciaal voor uw 

organisatie is ontworpen. We werken samen aan een strategie voor de 

planning en omvang van applicatiebronnen, cloudmigratie, training, 

documentatie en doorlopend accountbeheer.
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Belangrijkste voordelen:

• Op VMware gebaseerde technologie- 

infrastructuur

• Bekroonde 11:11 Cloud Console voor  

unif ied beheer

• Gecentraliseerde monitoring, rapportage  

en facturering

• Gelaagde, ingebouwde beveiliging

• Geografische en sectorspecif ieke naleving

• Volledige back-up-bescherming van uw 

missie- bedrijfskritische workloads

• 24x7x365 ondersteuning

Geïntegreerd beheer

De 11:11 Cloud Console biedt een geïntegreerde ervaring. Beheer 

centraal uw IaaS-omgevingen en Cloud Back-up, Disaster Recovery 

as a Service en andere 11:11-oplossingen. Vanuit de console kunt u uw 

geïntegreerde diensten beheren, facturen bekijken en toezicht houden 

op de rapportage en vele andere functies. 11:11 biedt ook API- en SDK-

uitbreidingsmogelijkheden, zodat u uw eigen toepassingen en diensten 

kunt bouwen als dat nodig is.
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