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specialist op 

maat 
 

Als Oracle Specialized 

Gold Partner richt Darwin 

zich volledig op de 

optimale toepassing van 

Oracle technologie. 

 

Darwin geeft advies en 

ondersteunt op het gebied 

van Oracle architectuur, 

integratieoplossingen, 

applicatieontwikkeling, 

efficiënt licentie- en Oracle 

Cloud gebruik. Darwin is 

uw specialist voor het 

verzorgen van Oracle 

maatwerktrainingen en 

faciliteert voor u de 

instroom van jong IT-talent 

in uw organisatie. 

 

 
www.darwin-it.nl 

info@darwin-it.nl 

tel:070-2628871 

 

 
 

Cloud Computing 
Altijd en overal uw data en toepassingen beschikbaar, geen infrastructuur die 

beheerd moet worden, IT direct schaalbaar met de bewegingen van uw business 

en bovendien automatisch geïntegreerd met nieuwe functionaliteiten en 

stuurinformatie; de cloud heeft veel te bieden. Maar bent u klaar om deze 

voordelen concreet te benutten? 

 

Mogelijkheden 
De cloud biedt tal van nieuwe mogelijkheden. Mobiele ontsluiting van uw back-

end systemen bijvoorbeeld, of een geconsolideerd beeld van alle IT-omgevingen 

binnen uw organisatie, waardoor integraal beheer gevoerd kan worden. Het 

flexibel omgaan met IT-resources om pieken op te vangen en natuurlijk het 

tijdelijk inrichten van ontwikkel-, test- en acceptatie-omgevingen zijn belangrijke 

meerwaarden van cloud-computing.  

 

 

 
 

 

Oracle biedt een zeer veelzijdig cloud-portfolio. Niet alleen kant-en-klare SaaS 

toepassingen en snelle IaaS omgeving, ook de complete integratietechnologie, 

process modeling en business intelligence oplossingen zijn in de Oracle Cloud 

als PaaS beschikbaar. Integratie met uw bestaande omgeving en toepassingen is 

hierdoor gegarandeerd en zonder risico met bestaande kennis te realiseren. 

http://www.darwin-it.nl/
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1-2-3 Cloud: 

Darwin maakt 

het concreet! 
 

Stap 1: formuleer de strategie 

Op basis van uw doelen en 

uw huidige IT landschap 

formuleren wij samen uw 

cloud-adoptieplan met de 

quick-wins die voor u te 

behalen zijn. Zo krijgt u 

inzicht in architectuur, kosten 

en mogelijk hergebruik van 

uw huidige Oracle licenties. 

 

Stap 2: start klein (pilot) 

De applicaties of ontwikke-

lingen die in het adoptieplan 

als kandidaat zijn onderkend, 

worden in een (hybride) 

cloud-omgeving als pilot 

getoetst. Zowel functioneel, als 

op performance en veiligheid. 

Stap 3: adopteer de cloud 

In deze stap maakt u daad-

werkelijk gebruik van de 

Oracle Cloud. Dit kan gaan 

om uw ontwikkeling-, test- of 

productie-omgeving in IaaS, 

of naadloze integratie met 

PaaS services. De voordelen 

van de cloud worden concreet. 

 

Stap 4: meet en weet 

Wij helpen u met het beheer in 

de cloud en geven u advies en 

support om de besparingen in 

de nieuwe omgeving zichtbaar 

te maken. 

 

Tijd om vooruit te kijken! 

www.1-2-3-cloud.nl 

 
 

 

 

Concrete voordelen 
Er is geen up-front investering meer nodig in hardware, zoals servers en storage, 

en evenmin in softwarelicenties voor middleware, database en operating 

systems. Ook op uw operationele kosten kunt u flink besparen, met name op de 

personele kosten voor beheer en de kosten voor software- en hardware support. 

Maar nog belangrijker dan deze financiële voordelen is de snelheid waarmee 

een cloud-omgeving beschikbaar is. Zo realiseert u een aanzienlijke verkorting 

van de time-to-market van uw applicaties. 

 

Hoe wij u kunnen helpen 
Darwin heeft ruim 10 jaar ervaring met Oracle technologie, integratie, 

security/compliance en authenticatie. Met onze expertise kunnen wij uw risico’s 

bij de overstap naar de cloud elimineren. Als door Oracle gecertificeerde 

integratiespecialist kan Darwin u bij uitstek helpen met het verder ontwikkelen 

van uw cloudstrategie tot een concrete implementatie. 

 

Wilt u een bestaande applicatie overzetten naar de cloud? BI gaan gebruiken op 

uw dataverzameling? Bent u toe aan nieuwe hardware, heeft u tijdelijke 

piekbelastingen op uw systemen of wilt u uw huidige hosting provider eens tegen 

het licht houden? Met het invullen van de Darwin 1-2-3 Cloud Questions zet u 

een eerste stap naar een concrete cloud-strategie. Darwin helpt u graag de 

vervolgstappen in te vullen; op maat voor uw organisatie, uw business, uw 

ambitie en – heel belangrijk – uw adoptievermogen van deze belangrijke 

verandering. 

 

Maak nu de start! 

Met Darwin 1-2-3 Cloud zet u concreet 

de eerste stap naar uw Oracle Cloud-

strategie. Ga naar www.darwin-

it.nl/cloud en start de Darwin 1-2-3 

Cloud Questions. 
 

Contact 
Wilt u onderzoeken hoe de Oracle Cloud uw organisatie helpt evolueren? Neem 

contact op met onze specialisten via onze website www.darwin-it.nl of belt u 

voor een vrijblijvend gesprek of afspraak: 070-2628871. Uiteraard ontvangen 

wij u ook graag bij ons op kantoor in Amersfoort. 

http://www.1-2-3-cloud.nl/
http://www.darwin-it.nl/cloud
http://www.darwin-it.nl/cloud
http://www.darwin-it.nl/

