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Colofon

Cloud Expo 2022

In onze wereld van de informatietechnologie zit je niet stil. Dat 
ervaar ik als ik terugkijk op de afgelopen 20 jaar. Ooit begonnen 
als binnendienstmedewerker, later sales en nu zeer actief als 
marketeer. En juist dat laatste brengt me bij hetgeen waar we nu 
een half jaar mee bezig zijn geweest, marketing!

Beter zelf doen
Want hoe vaak ik wel niet heb moeten horen dat ik beter zelf 
een expo zou kunnen organiseren is niet meer te tellen. Nou dat 
laat ik me natuurlijk niet zomaar zeggen. En zo is het allemaal 
begonnen, de nieuwste IT Technolgiebeurs van Nederland, 
Cloud Expo 2022.

Initiatief
Is er ruimte in Nederland voor ons initiatief? Dat vroeg ik me 
wel af. Gezien de aanloop en het enthousiasme dat ik merk, denk 
ik dat we op het goede pad zijn. Een mooi deelnemersveld van 
leveranciers, wederverkopers en datacenters. Het hele Cloud 
Spectrum is aanwezig, inclusief ITchannelPRO en CloudWorks.

Spannend
Het spannende is dat je op voorhand nooit precies weet hoeveel 
bezoekers er gaan komen. En dat maakt het gelijk ook leuk! 
Want door creativiteit toe te passen ontstaan er nieuwe dingen!  
Een mooi voorbeeld is Jack, hij komt praten over de F1 en 
natuurlijk kijk ik ook enorm uit naar de afterparty op 
woensdagavond.

De Cloud Expo 2022, het staat, hij is er, en ik zou het leuk 
vinden om je daar te ontmoeten!

In CloudWorks staat innovatie centraal. 
Met traditionele ICT-omgevingen is 
het steeds moeilijker om de business 
goed te ondersteunen. Innovatieve 
oplossingen op het gebied van 
bijvoorbeeld cloud computing, mobility, 
Big Data, software defined datacenters 
en open source kunnen echter helpen 
om de IT-omgeving ingrijpend te 
moderniseren en klaar te maken voor 
de toekomst. Abonnementen kunnen 
iedere maand ingaan en worden jaarlijks 
automatisch verlengd. Opzeggingen, 
uitsluitend schriftelijk, dienen uiterlijk 
twee maanden voor het einde van de 
abonnementsperiode in ons bezit te zijn.
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‘Hoe vaak ik wel niet heb 
moeten horen dat ik beter 
zelf een expo zou kunnen 
organiseren?’{
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08  SAP lanceert low-codeplatform SAP Build
SAP introduceert het low-codeplatform SAP Build. 
Hiermee kunnen SAP-gebruikers van alle niveaus 
eenvoudig applicaties ontwikkelen en uitbreiden, 
processen automatiseren en business-sites 
ontwerpen. De introductie vond plaats op de 
jaarlijks terugkerende SAP TechEd-conferentie. Ook 
heeft SAP een samenwerking met het lesplatform 
Coursera opgezet.

16 Prolion
ProLion heeft recent een nieuwe versie van 
CryptoSpike uitgebracht. Mark Slagmolen, 
regional manager Benelux, Frankrijk en Nordics 
vertelt wat er is veranderd en waarom niet alleen 
MSPs hiervan profiteren. 

20 White label cloudplatform voor
ISV’s en MSP’s
Bart Weijermars is sinds 1 juli 2022 algemeen 
directeur van GIG.tech, het bedrijf dat met 
whitesky.cloud flink aan de weg timmert met 
democratisering van de cloud. We spraken hem 
over migraties en ambities.

06

10

‘Partners worden cloudproviders’
Cloud computing is al bijna 15 jaar onderwerp van 
gesprek. Veel organisaties wagen de stap, maar dat 
gaat niet altijd zonder slag of stoot. Er zijn zelfs 
projecten die moeten worden teruggedraaid, weet 
Rene Feijen van Arrow. De Unit Manager Services 
NetApp Nederland spreekt met ITchannelPRO over 
de nieuwe dienst NetApp Cloud Insights.

Cloud Expo 2022
Op 7 en 8 december vindt in Houten de Cloud Exxpo 
2022 plaats. “In onze wereld van de 
informatietechnologie zit je niet stil. Dat ervaar ik als 
ik terugkijk op de afgelopen 20 jaar. Ooit begonnen 
als binnendienstmedewerker, later sales en nu zeer 
actief als marketeer. En juist dat laatste brengt me bij 
hetgeen waar we nu een half jaar mee bezig zijn 
geweest, marketing!”, schrijft organisator Marc 
Verhoeven in deze editie van CloudWorks. Het 
spannende is dat je op voorhand nooit precies weet 
hoeveel bezoekers er gaan komen. En dat maakt het 
gelijk ook leuk! Want door creativiteit toe te passen 
ontstaan er nieuwe dingen!  Een mooi voorbeeld is 
Jack, hij komt praten over de F1 en natuurlijk kijk ik 
ook enorm uit naar de afterparty op woensdagavond. 
De Cloud Expo 2022, het staat, hij is er, en ik zou het 
leuk vinden om je daar te ontmoeten!”
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Interview

‘Partners worden 
cloudproviders’

Rene Feijen van Arrow over NetApp Cloud Insights:

Vooral bij grote organisaties heerst een sterk 
gevoel dat een cloud first-strategie eigenlijk 
verplicht is om niet achter te lopen. In veel 
gevallen zorgt het inderdaad voor meer 
efficiëntie en maakt het innovatieve nieuwe 
diensten beschikbaar. Maar de beheerders en 
managers weten in veel gevallen niet goed 
hoe, zo merkt Rene. Bijkomende uitdaging 
is dat nieuwe investeringen voor on-premise 
lastig worden gemaakt. “Sinds we zijn 
begonnen met support van NetApp, hebben 
we ook echt een feeling gekregen met de 
markt”, zegt hij. “Waar kampen 
eindgebruikers nou precies mee? De 
mensen in het datacenter zitten een beetje 
in de knel. Ze moeten genoeg capaciteit 
houden, de performance garanderen, de 
applicaties moeten blijven doordraaien, en 
toch geldt het decreet van cloud first.”

Een eerste logische reactie is dan om te 
vragen waar hulp nodig is bij de overgang 
naar de cloud. “Maar dat leidt zelden tot iets 
concreets”, merkt Rene. “Dat gebeurt pas 
als wordt gevraagd naar het eerste begin: wat 
voor assets hebben ze nu in hun omgeving? 
En wat is de workload en het gebruik 
ervan? Pas daarna kun je beargumenteerd 
vanuit de analyse zeggen wat je wel en niet 
netjes kunt overbrengen.” Dat zorgt ook 
voor communicatie met het bestuur van de 
organisatie. Weet je wel wat je hebt? “Het 
antwoord op die simpele vraag valt vaak erg 
tegen”, ziet Rene. Daardoor zijn organisaties 
ook erg conservatief in hun gang naar de 
cloud. Daar zit echter ook een risico aan 
vast. “Je kunt moeilijk slechts delen van je 
infrastructuur naar de cloud brengen, omdat 
er veel met elkaar verweven is.”

Datacentrisch
Arrow heeft als doelstelling om de gang 
naar de cloud te faciliteren. Daarom was een 
oplossing nodig om inzicht te krijgen in de 
bestaande ICT-omgeving. Arrow heeft dit 
jaar een pilot gedaan met een clouddienst 
op basis van technologie van NetApp. 
“Minimaal vier weken lang analyseren we 
met NetApp Cloud Insights de complete 
ICT-omgeving”, legt Rene uit. “Die 
rapportage lichten we on-site toe.” Deze 
Arrow IT Assets Assessment is een discovery 
service die nu al bij drie klanten is 
uitgevoerd, maar ook zal worden 
aangeboden via partners. “Dan kunnen de 
partners de analyse uitvoeren, gebruikmaken 
van de tools en managed services van 
Arrow.” 
Wat Rene erg bevalt aan de NetApp-
oplossing is dat deze datacentrisch is. “Het 
biedt volledige keuzevrijheid voor de klant, 
of ze nou willen migreren naar Azure, AWS 
of andere cloudomgevingen. Naast kapitaal 
is data misschien wel het belangrijkste 
productiemiddel geworden. Applicaties kun 
je eventueel nog vervangen, data niet.”

Analyse en context
Voordat het assessment wordt uitgevoerd, is 
er altijd een intakegesprek met de vraag 
waar de analyse op moet worden gericht. 
“Willen ze een inventaris maken van de 

Cloud computing is al bijna 15 jaar onderwerp van gesprek. Veel 
organisaties wagen de stap, maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. 
Er zijn zelfs projecten die moeten worden teruggedraaid, weet Rene 
Feijen van Arrow. De Unit Manager Services NetApp Nederland spreekt 
met CloudWorks over de nieuwe dienst NetApp Cloud Insights.

{ Applicaties kun je eventueel 
nog vervangen, data niet’
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Contact
Meer weten over Arrow en de 
nieuwe dienst NetApp Cloud 
Insights?
Neem dan contact op met Jos 
Wolbers via 06 462 064 09 of mail 
naar jos.wolbers@arrow.com.

workloads, of moet het gebruik van de 
resources in kaart worden gebracht”, noemt 
Rene. “In de pilotervaringen zagen we 
bijvoorbeeld dat van de 300 VM’s er 110 
niet werden gebruikt, maar wel gealloceerd. 
Daar wordt onnodig voor betaald.”

Het is dus niet alleen een kwestie van 
resultaten krijgen, de organisatie moet ook 
meteen de context krijgen. “Ze weten dan 
direct wat ze op korte termijn kunnen 
doen, en wat in een vervolganalyse voor de 
langere termijn mogelijk is”, zegt Rene. 
“Het komt niet alleen uit een machine, het 
blijft ook mensenwerk. Je moet het kunnen 
toepassen en toespitsen op de praktijk.”

Partner als cloudprovider
Dat geeft partners volgens Rene de kans om 
zich te profileren als cloudprovider. “Je geeft 
ze gespreksstof waarmee ze hun klanten 
verder kunnen bedienen. Regelmatig horen 
we van partners dat klanten niet meekomen 
in het proces.” Het IT Assets Assessment 
moet daar verandering in brengen, door de 
advisering rondom cloud te verschuiven van 
het kostenaspect naar innovatie. Rene: “Dat 
kan zich uiten in allerlei dingen, waaronder 
ook efficiëntie en kosten. Maar de 
innovatieve slagkracht is een van de 
belangrijkste redenen om naar de cloud te 
gaan.”

Het voorkomt boven alles dat projecten 
mislukken, door zonder aannames alles in 
kaart te brengen. “Er is echt een wereld te 
winnen op het gebied van dit soort logische 
dingen”, zegt Rene. “Je loopt grote risico’s 
als je projecten uitvoert zonder die 
basiskennis. Niemand wil dat je het project 
moet terugdraaien. Partners die 
cloudspecialist zijn, kunnen hiermee een 
extra stap zetten.”

‘De analyse komt niet 
alleen uit een machine’{
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Process automation

SAP lanceert low-codeplatform 
SAP Build

Ontwikkelomgeving verlaagt drempel voor innovatie

Met SAP Build komt de volledige potentie 
van het SAP Business Technology Platform 
binnen handbereik van zakelijke gebruikers. 
Met de oplossing kunnen zij eenvoudig 
systemen integreren, processen intelligent 
bewaken, analyseren en automatiseren, en 
toepassingen ontwikkelen die innovatie 
ondersteunen. En dat alles zonder hun 
gegevens naar een extern systeem te 
verplaatsen. 

De oplossing is geïntegreerd met de 
Business Process Management-software SAP 
Signavio. Daardoor krijgen SAP Build-
gebruikers ook een diepgaand inzicht in al 
hun processen, zodat ze weten welke 
automatiseringen en innovaties de grootste 
impact hebben. 

Toepassingsgerichte workflows
Meer dan 275.000 referentiepunten van 
4.000 klanten en 1.300 toepassingsgerichte 
workflows en automatiseringen laten 
gebruikers onmiddellijk gebruikmaken van 
het volledige spectrum van bedrijfsexpertise 
dat in het SAP-platform is ingebouwd. En 
met het nieuwe SAP Builders-programma 
kunnen gebruikers snel aan de slag en in 
contact komen met hun collega’s via 
hands-on sessies en forums voor het delen 
van best practices.

Toekomstbestendig maken
“SAP Build brengt op unieke wijze ‘s 
werelds krachtigste bedrijfsapplicaties samen 
met een platform dat echt is ontworpen om 
bedrijfsexperts snel in hun kracht te zetten”, 
aldus Juergen Mueller, SAP Chief 
Technology Officer en lid van de Raad van 
Bestuur. “Dankzij SAP Build en het 

volledige pakket innovaties dat we vandaag 
lanceren kunnen klanten hun bedrijf 
toekomstbestendig maken en maximale 
waarde uit hun technologie-investeringen 
halen. En dat in een volatiel 
bedrijfslandschap.”

Nut bewijzen
SAP Build heeft nu al zijn nut bewezen. 
“Met SAP Build hebben we gemakkelijk 
een betere ervaring voor onze klanten 
gebouwd en tegelijkertijd onze 
ontwikkelingskosten met 90% verlaagd”, 
vertelt Spencer Cook, XM Advocates Lead 
bij het experience-managementbedrijf 
Qualtrics. “Ik kon snel de applicatie 
ontwikkelen voor de verbetering van ons 
klantreferentieprogramma. Dat gaat de 
klanttevredenheid enorm ten goede 
komen.”

Grote vraag
Vraag groter dan ontwikkelvermogen

Onderzoeksbureau IDC voorziet dat 
zakelijke professionals steeds meer betrokken 
zullen raken bij initiatieven om digitale 
oplossingen te creëren voor het oplossen 
van dringende bedrijfsproblemen. “De vraag 
naar hedendaagse digitale oplossingen is 
groter dan het vermogen van professionele 
ontwikkelaars om ze te leveren”, zegt Arnal 
Dayaratna, Research Vice President, 
Software Development bij IDC.

Wereldwijd verwacht IDC dat in de 
komende tien jaar meer dan 100 miljoen 
zakelijke professionals betrokken raken bij 
de productie van digitale oplossingen, omdat 
het belang van digitalisering steeds groter 
wordt. “Met de low-code 
ontwikkelingsplatforms van SAP Build 
kunnen business developers de combinatie 
van hun domeinexpertise en technologische 
vaardigheden benutten. Ze kunnen zo snel 
digitale oplossingen bouwen en itereren”, 
aldus Dayaratna.

SAP introduceert het low-codeplatform SAP Build. Hiermee kunnen SAP-gebruikers van alle 
niveaus eenvoudig applicaties ontwikkelen en uitbreiden, processen automatiseren en 
business-sites ontwerpen. De introductie vond plaats op de jaarlijks terugkerende SAP 
TechEd-conferentie. Ook heeft SAP een samenwerking met het lesplatform Coursera opgezet.
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Nieuws

Drie belangrijke trends 
in de cloudmarkt 

1. Onderzoek toezichthoudersDat meerdere toezichthouders in 
Europa kijken naar de marktaandelen van de drie grote Amerikaan-
se cloudaanbieders zal waarschijnlijk nog wel bekend zijn. Dat 
onderzoek is ruim vantevoren aangekondigd.  Wie oplet ziet dat 
organisaties die claimen op te komen voor de belangen van lokale 
en nationale aanbieders namens die achterban input geven voor dat 
soort onderzoeken. Dat men tegelijk activiteiten ontplooit met of 
dankzij die internationale concurrenten roept de nodige vragen op. 
Niet alleen in Nederland, ook daarbuiten. 

Weerspiegelt dat de complexiteit van de cloudmarkt of is het juist 
het bewijs dat iedereen hier vreedzaam met elkaar samenwerkt? 
Het zijn vragen waar ook de toezichthouders beter naar kunnen en 
willen kijken. 

2. Verdere vercloudisering Inmiddels weet iedereen dat Dell, HP 
en consorten de hardware aanbieden op basis van een cloudmodel. 
De vercloudisering van hardware is een kans voor deze aanbieders 
en een deel van de partners. Minder prettig is dat het verkopen van 
hardware daardoor verder onder druk komt te staan. Niet leuk voor 
hen die de businesscase op eenmalige transacties heeft gebaseerd. 

 
Maar toch moet gezegd worden dat deze vorm van as-a-Service 
minder hard groeit dan de vendoren willen doen geloven. Voor 
bepaalde toepassingen en sectoren lijkt het wat minder interessant. 
Waar dit model nu ook enige last van heeft, is dat in een aantal 
landen (het VK voorop) in korte tijd de rente twee keer of meer 
over de kop is gegaan. Reken maar dat iedere oplettende inkoper 
en boekhouder zijn huiswerk overnieuw doet als hij in de krant 
leest dat de standaard rente van 2 naar 6 procent is gegaan. 

3. Onder de radar Helemaal onder de radar zijn er nog initiatieven 
die ook al eens in CloudWorks zijn genoemd. GAIA-X bijvoor-
beeld. Dit project is ook buiten dit magazine ondertussen wel 
bekend, maar wat er precies gebeurd weet eigenlijk niemand. 

Nog minder heeft het kanaal zicht op de status van de cloud van 
Walmart en Lidl. De kans dat dit snel veranderd, is klein. De twee 
supermarktketens die een eigen cloudaanbod bouwen zijn namelijk 
voor de Nederlandse markt (nog?) helemaal niet relevant. 
 
Toch zijn er partijen die zich hier wel zorgen om moeten maken. 
Het zijn op de eerste plaats die drie Amerikaanse cloudreuzen. 
Die zullen twee bedrijven met een miljardenomzet niet als klant 
kunnen optekenen. Dat is niet alleen jammer voor de omzet die 
ze zo missen. Het gaat vooral om het signaal dat daarmee wordt 
gegeven. Als je een bepaalde omvang hebt is een eigen cloud 
optuigen en onderhouden een betere optie. 
Tal van datacenters in Nederland en daarbuiten roepen dat al jaren. 
Bedrijven als Dropbox en Box maken er ook geen geheim van dat 
ze beter en goedkoper uit zijn door de hyperscalers achter zich te 
laten. Twee supermarktgiganten roepen dat nog niet zo hard en zo 
zijn er nog wel wat vergelijkbare initiatieven. Wie echt goed kijkt 
ziet dat er meer beweging in de cloudmarkt is. Meer dan sommige 
partijen leuk vinden, zoveel is ook wel duidelijk. 

Soms lijkt de neergaande lijn in de verkoop van IT-hardware meer 
aandacht te krijgen, dan de ontwikkelingen die op de cloud-markt 
plaatsvinden. En dat is niet terecht, want er zijn veel belangrijke 
ontwikkelingen in de cloud-markt. Laten we er eens drie uitpikken. 
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Cloud Expo 2022

Welkom op de 
Cloud Expo

De aftakeling van de tot nu toe grootste 
IT-beurs Infosecurity is in Nederland al een 
paar jaar aan de gang. De door Jaarbeurs 
ingezette rebranding te midden van de 
Coronaperiode voor TBX is niet geslaagd 
en dat heeft openlijk de vraag gecreëerd of 
er voor een beurs als deze nog wel plaats is 
in de markt.

“In een land met iets meer dan 70-duizend 
IT-bedrijven, moet er plek zijn voor een 
IT-beurs” aldus Marc Verhoeven, marketing 
manager van Arrow Nederland. “Voor de 
zomer hebben we met het hele team de 
koppen bij elkaar gestoken en een 
combatplan opgesteld, waarmee we naar de 
markt konden gaan”.

Een plan waarin de kaders van de nieuw 
opgezette beurs zichtbaar moesten worden. 
De grote merken moesten aanhaken en het 
thema Cloud kwam centraal te staan. 

“Een nieuwe IT-beurs opzetten en het dan 
opnemen tegen de grote beurspartijen is 
best spannend. We wilden kleinschalig 
beginnen maar de teller van exposanten liep 
al snel richting de 70 stuks. Samen met 
Jeroen de Kam & Rody van Houten - 
eveneens uit het Arrow team - is het ons 
gelukt een divers genoeg aanbod in het 
deelnemersveld te krijgen” zo vertelt 
Verhoeven.

Als je je op de beursvloer begeeft dan merk 
je de nieuwe richting die de IT-markt op 
gaat. Het gaat niet meer om enkel security 
of dataopslag. Het gaat om de 
totaaloplossing van desktop tot de cloud.

Cloud Kennissessies
In de 6 verschillende theaters kunnen 
bezoekers van de Cloud Expo terecht voor 
78 verschillende sessies verspreid over de 2 
beursdagen. In korte sessies van 30 minuten 
maak je kennis met de nieuwste innovaties. 

“We hebben het programma zo 
samengesteld dat je als bezoeker het 
maximale uit je dagprogramma kan halen. 

 ‘We sluiten de eerste beursdag 
af met de Cloud Expo Party’{

Wie had durven zeggen dat er anno 2022 een compleet nieuwe 
IT-technologie beurs het licht zou zien in de Nederlandse markt?
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Nationale en internationale sprekers 
passeren de revue. Uiteraard is er veel 
ruimte in het theater maar ook na de sessie 
op de stands om te discussiëren over topics” 
zegt Rody van Houten, verantwoordelijk 
voor het dagprogramma. 

Georganiseerd door marketeers!
Entertainment mag natuurlijk niet 
ontbreken op de Cloud Expo, want het 
marketingteam van Arrow staat bekend om 
de fun-events in de markt. Tijdens de eerste 
editie van de Cloud Expo in Houten zal 
tijdens de lunchpauze Jack Plooij, F1 analist 
en pit-reporter op de ArrowSphere Stage 

alles vertellen over de Cloud wereld in de 
Formule 1. Jack zal uiteraard een paar leuke 
anekdotes uit de wereld van F1 bespreken 
en het allerlaatste nieuws rond de Arrow 
McLaren racesteams.

Dagelijks kunnen bezoekers plaatsnemen in 
een van de racestoelen in de F1 zone. Waar 
exclusieve Formule 1 raceauto’s van Lego te 

Registreer je gratis voor Cloud Expo 2022
Cloud Expo 2022 is te bezoeken op 7 & 8 december in de Expo Houten. Heb je nog 

geen toegangsticket? Ga dan naar www.cloudexpo.nl en registreer je gratis.

winnen zijn.  Jeroen de Kam: “We sluiten 
de eerste beursdag af met de Cloud Expo 
Party. Op het ArrowSphere Stage zal rond 
16:30 het feest losbarsten. Met livemuziek 
van Fleur Raateland en Jordy de Leeuw 
aangevuld met entertainment op de 
beursvloer. Het geheel wordt zoals mensen 
van ons gewend zijn voorzien van de 
nodige hapjes & drankjes.”
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Cloud Expo 2022
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E053   IT channel Pro  E053 IT channel Pro
A002   Juniper    A002 Juniper 

Standnummer Exposant   Combi
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A007   Lenovo   A007 Lenovo
D035   Lookout   D035 Lookout
C058   Maxima Consulting  C058 Maxima Consulting
A003   Megaport   A003 Megaport
D033   Microsoft   D033 Microsoft
B077   MSP Café   B077 MSP Café
D040   NetApp   D040 NetApp
F070   NorthC Datacenters  F070 NorthC Datacenters
F067   Palo Alto Networks  F067 Palo Alto Networks
E058   Proact    E058 Proact
E056   Prolion   E056 Prolion
B018   Pure Storage   B018 Pure Storage
D045   Quantum   D045 Quantum
C026   Riverbed   C026 Riverbed
B016   RSA    B016 RSA
D032   Rubrik    D032 Rubrik
C028   S-Unit    C028 S-Unit
E054   SCOS    E054 SCOS
F062   Skykick   C032 Skykick
F065   SoftwareOne   F065 SoftwareOne
B021   Symantec - Broadcom B021 Symantec - Broadcom
C027   Tanium   C027 Tanium
F064   Tenable   F064 Tenable
C024   Thales    C024 Thales
A006   Trend Micro   A006 Trend Micro
D076   TU Delft - Team Epoch D076 TU Delft - Team Epoch
F069   Uniserver   F069 Uniserver
D038   Vastdata   D038 Vastdata
A009   Wanscale   A009 Wanscale
C034   Whitesky.cloud  C034 Whitesky.cloud
F060   Xces    F060 Xces
A010   Yenlo    A010 Yenlo
D044   Zolder BV   D044 Zolder BV

Standnummer Exposant   Combi
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Productontwikkeling

Prolion lanceert nieuwe 
versie van CryptoSpike

Bedoeld voor MSP’s en eindgebruikers die in control willen zijn

 ProLion kiest met het oog op de 
toekomstbestendigheid van alle 
diensten voor een API-first aanpak{

ProLion heeft recent een nieuwe versie van CryptoSpike uitgebracht. 
Mark Slagmolen, regional manager Benelux, Frankrijk en Nordics vertelt 
wat er is veranderd en waarom niet alleen MSPs hier van profiteren. 
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CryptoSpike Anti-Ransomware software is 
bedoeld voor NetApp/Lenovo – ONTAP-
systemen. Het is nadrukkelijk geen 
vervanging voor endpoint security. Het 
wordt primair ingezet als bescherming 
tegen ransomware. “Ransomware 
modificeert bestanden die zo onbruikbaar 
en gegijzeld worden,” vertelt Mark. 
“CryptoSpike signaleert wanneer bestanden 
worden aangemaakt, gelezen of 
gemodificeerd. Daardoor is het een perfect 
Gate-Keeper systeem om in te zetten tegen 
ransomware.” 
 
Belangrijk is de plek van CryptoSpike 
binnen een netwerk. De software 
controleert ONTAP File-omgevingen. Het 
zijn dus de centrale fileservers die worden 
beschermd. “Er is veel aandacht voor het 
tegengaan van ransomware op endpoint 
niveau en dat is ook begrijpelijk,” legt Mark 
uit. “Maar vaak is dat de primaire 
verdedigingslinie. Ransomware makers 
proberen die horde te omzeilen en slagen 
daar ook steeds vaker in. Het gevolg is dat 
dan via een centrale plek, zoals de file server, 
in het netwerk een complete omgeving kan 
worden platgelegd.”  

API-first 
Recent is een nieuwe versie van 
CryptoSpike uitgebracht. De belangrijkste 
verandering aan de buitenkant is de user 
interface. Onder de motorkap is ook het 
nodige veranderd. Het programma is 
eigenlijk geheel opnieuw geschreven. 
ProLion kiest met het oog op de 
toekomstbestendigheid van alle diensten 
voor een API-first aanpak. “Steeds meer 
gebruikers zullen onze interface gebruiken 
als dashboard waaraan ook andere diensten 
worden gekoppeld,” voorspelt Mark, wat 
overigens niet wil zeggen dat het 
omgekeerde is uitgesloten. “Door de API is 
het ook heel goed mogelijk CryptoSpike in 
een andere beheersomgeving te hangen. 
Het is de klant die bepaalt wat voor hem de 
beste interface omgeving is. ” 

Resellers en MSP 
ProLion werkt met een indirect model. Het 
aantal wederverkopers is het afgelopen jaar 
verder toegenomen. Daarover merkt Mark 
op dat men zowel traditionele resellers en 
MSP’s als klant heeft. “Het verschil is dat de 

MSP veel cloudbased diensten heeft. 
CryptoSpike was in de eerste edities een 
product bedoeld voor een onpremise 
omgeving bij de eindklant. Die optie is er 
nog steeds. Maar wat we nu mogelijk maken 
is dat de MSP het product van ons afneemt 
en het als een optie bij zijn eigen 
cloudbased storage dienst aanbiedt.” 

Klantkeuze 
Hiermee ontstaat er voor de eindklant 
keuze. Hij kan zijn eigen onpremise 
ONTAP filestorage systeem met 
CryptoSpike beschermen. Het alternatief is 
dat hij niet langer zelf in hardware 
investeert, maar bij zijn MSP ONTAP 
storagecapaciteit als clouddienst afneemt. In 
dat geval kan hij ervoor kiezen de 
additionele bescherming door CryptoSpike 
te activeren. “We hebben het afgelopen jaar 
gezien dat op de Nederlandse markt de 
cloudbased optie sterker is gegroeid,” geeft 
Mark aan. “Dit spreekt duidelijk eindklanten 
aan. Ze nemen de clouddiensten af van de 
Nederlandse dienstverleners waar ze al 
langer zaken mee doen. Men kent elkaar, 
men spreekt dezelfde taal. De garantie is er 
ook dat de data in Nederland staat en indien 
nodig zonder al te veel moeite ergens 
anders kan worden ondergebracht. En met 
CryptoSpike weten ze al dat de bestanden, 
vaak zijn dat toch echt wel de kroonjuwelen 
van een bedrijf, goed beschermd zijn.” 

Inzicht 
Mark zag de afgelopen periode naast de 
grotere belangstelling voor een cloudbased 
oplossing nog iets anders. “Ik noem het de 

Contact
W: www.ProLion.com 
E: Benelux@ProLion.com 
T: 06-25033330 

vraag naar inzicht en data-transparantie. 
Steeds meer bedrijven moeten weten 
wanneer bestanden zijn aangemaakt of 
veranderd. Dat moet op een eenvoudige en 
betrouwbare manier inzichtelijk gemaakt 
worden. Bij audits is dit vaker dan ooit aan 
de orde, maar het is ook de AVG die hier 
een rol speelt,” geeft hij aan en maakt 
duidelijk dat dit niet alleen voor de grote 
bedrijven geldt, maar voor elke ondernemer. 
Voor beide groepen geldt dus dat als ze 
gebruik maken van NetApp CryptoSpike 
meer biedt dan het beschermen tegen 
ransomware. Het helpt ook om aantoonbaar 
in control te zijn. 

Activiteiten 2023 
CryptoSpike is op dit moment ook al 
leverbaar voor de DM series storage van 
Lenovo. Bedoeling is dat, net als komende 
periode, volgend jaar de nodige activiteiten 
bedoeld voor resellers plaatsvinden om die 
samenwerking bekender te maken. Dat 
geldt ook voor de distributeurs. Mark: “Die 
banden halen we ook verder aan. We gaan 
in 2023 nog nauwer met het kanaal 
samenwerken.” 
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Europe
de Germany              16,623,648
uk United Kingdom                 10,827,186 
nl Netherlands               6,058,198 
fr France  3,614,901 
it Italy   3,346,931 
pl Poland   2,461,464 
ch Switzerland  2,352,355 
es Spain   1,963,908 
be Belgium   1,680,682  
cz Czech Republic  1,364,093  
at Austria  1,356,530
se Sweden   1,551,861
dk Denmark 1,330,606 
pt Portugal 1,321,445 
me Montenegro  974,995  
hu Hungary  802,301
no Norway  799,752 
ro Romania  623,818 
ua Ukraine 545,763 
fi Finland 499,551  
tr Turkey  426,765 
sk Slovak Republic    421,431
gr Greece  420,043 
ie Ireland  305,288 

lt Lithuania  209,930 
si Slovenia  139,762
by Belarus 135,628  
ee Estonia   134,163
lv Latvia  128,614 
rs Serbia    114,989  
hr Croatia  111,791 
lu Luxembourg  105,244 
is Iceland  74,553 
li Liechtenstein  66,418 
bg Bulgaria  63,484 
ge Georgia  50,905 
mk Macedonia, FYR 29,938 
im Isle of Man  28,089  
md Moldova, Republic of  25,009
al Albania  23,752  
gg Guernsey 23,050
ba Bosnia and Herzegovina  22,837 
mt Malta  19,342 
cy Cyprus  17,240 
je Jersey  6,187 
gl Greenland  5,801 
fo Faroe Islands  5,040 
mc Monaco  3,924 
ax Aland Islands  3,502 

gi Gibraltar 2,239
gp Guadeloupe  2,240 
sm San Marino  2,213 
ad Andorra  2,053  
va Holy See (City Vatican State)  404

 

North & Central America
ca Canada  2,979,263 
us United States  1,651,958 
mx Mexico  1,245,309 
ai Anguilla  83,242
do Dominican Republic    32,821 
bz Belize  28,274
vc Saint Vincent and the Grenadines 27,633   
ag Antigua and Barbuda  19,103 
gt Guatemala   16,884 
cr Costa Rica  16,387  
pa Panama  11,358
ms Montserrat  8,973  
sv El Salvador  8,612 
tc Turks and Caicos Islands  7,445 
hn Honduras 7,743 
jm Jamaica 7,386
cu Cuba  6,677

pm Saint Pierre and Miquelon  6,481 
ky Cayman Islands  6,479  
ni Nicaragua  4,689 
pr Puerto Rico  4,684 
vg British Virgin Islands  4,595 
tt Trinidad and Tobago  3,942 
lc St. Lucia  3,732 
bm Bermuda  3,106 
ht Haiti  2,793 
bs Bahamas  2,489 
gd Grenada  2,454 
dm Dominica  2,382
bb Barbados  1,586 
vi Virgin Islands (U.S.)  1,577 
mq Martinique  1,046  
kn St. Kitts and Nevis  829 
sx Sint Maarten  No data

South America
br Brazil   3,831,056
co Colombia   2,903,122
cl Chile 680,264   
ar Argentina 657,512
pe Peru 113,078 

uy Uruguay 75,981
ec Ecuador 43,452
ve Venezuela  26,299
py Paraguay  22,865
sh Saint Helena  14,335
bo Bolivia  12,267
gs South Georgia and the South
 Sandwich Islands  8,057
sr Suriname  3,157
gy Guyana  3,125
gf French Guiana  933
cw Curaçao 875            
aw Aruba  697 
fk Falkland Islands (Malvinas)  145 

Africa
ga Gabon   4,224,595 
cf Central African Republic  3,918,041
ml Mali  3,508,693 
gq Equatorial Guinea     3,088,625   
za South Africa  1,235,116 
ng Nigeria  119,327 
ke Kenya 102,621 
ma Morocco 83,500 

cm Cameroon  49,753
tn Tunisia  43,100 
zw Zimbabwe    42,606 
re Reunion    32,821
tz Tanzania  18,636   
ly Libya  18,180  
st Sao Tome and Principe   13,924 
dz Algeria  12,406  
so Somalia  11,141 
mu Mauritius  9,922 
ci Cote d'Ivoire  9,433
bw Botswana  8,235
ug Uganda  7,842
eg Egypt, Arab Rep.  7,768 
dj Djibouti 7,760   
mz Mozambique  7,085
ao Angola  6,612 
cd Congo, Dem. Rep. 6,088
sn Senegal 5,932
sc Seychelles  5,039
rw Rwanda  4,773 
zm Zambia  4,596   
na Namibia 4,562 
mg Madagascar  4,482
yt Mayote  4,108  

sd Sudan  3,509  
gh Ghana 2,974
bi Burundi  2,737 
et Ethiopia  2,583  
cv Cape Verde 2,452 
mw Malawi  2,064
sl Sierra Leone  1,989 
tg Togo 1,844 
sz Swaziland  1,787  
cg Congo, Rep.  1,650 
bf Burkina Faso  1,641 
ls Lesotho  1,609 
gm Gambia, The  1,449 
bj Benin  1,392 
mr Mauritania  861  
ne Niger  812 
td Chad  579 
gn Guinea  416 
lr Liberia  403 
gw Guinea-Bissau  238 
km Comoros    143 
er Eritrea  No data
ss South Sudan  No data

Asia
cn China   13,968,527 
ru Russian Federation  4,974,884 
in India  2,288,321 
jp Japan  1,610,484
tw Taiwan  1,248,710 
kr Korea, Rep.  973,101 
vn Vietnam 419,565 
pw Palau    402,655   
id Indonesia 374,326
my Malaysia  317,536 
hk Hong Kong SAR, China  232,585  
sg Singapore 185,659
la Laos 173,549 
kz Kazakhstan 148,607 
ph Philippines  109,088 
pk Pakistan  93,489  
uz Uzbekistan 83,472 
np Nepal   78,131
th Thailand 71,303  
lk Sri Lanka 68,460  
am Armenia  37,673 
az Azerbaijan  35,981 
bd Bangladesh  25,470 
tm Turkmenistan  18,454 

mn Mongolia  17,114 
kg Kyrgyz Republic  11,091 
tj Tajikistan 6,916 
af Afghanistan  5,944 
mv Maldives  5,102 
mm Myanmar  4,194 
kh Cambodia  3,199 
mo Macao SAR, China 2,868 
bt Bhutan  1,826 
bn Brunei Darussalam  1,365 
mp Northern Mariana Islands  653 
gu Guam  62 
kp Korea, Dem. People’s Rep. 37 
mh Marshall Islands  10 
io British Indian Ocean Territory  No data

Middle East
ir Iran, Islamic Rep.   1,339,739 
il Israel  263,392 
ae United Arab Emirates  157,672 
sa Saudi Arabia  64,145 
qa Qatar   19,211 
ps Palestine  7,628 
jo Jordan  5,503 

bh Bahrain 5,038 
lb Lebanon  4,539 
kw Kuwait  3,939 
om Oman    3,818  
sy Syrian Arab Republic  3,001 
iq Iraq  2,029 
ye Yemen, Rep.  1,162 

Oceania
tk Tokelau   24,698,672 
au Australia   3,211,969 
nz New Zealand  722,095 
cc Cocos (Keeling) Islands  719,519 
tv Tuvalu    495,793  
nu Niue  264,205 
ws Samoa  165,403 
to Tonga 25,149  
fm Micronesia, Fed. Sts.  16,982 
as American Samoa  14,447 
cx Christmas Island  9,837
ac Ascension Island  8,290 
nc New Caledonia  5,888
fj Fiji   3,316  
pg Papua New Guinea  2,145  

wf Wallis and Futuna  2,135
pf French Polynesia  1,826 
tl Timor-Leste  1,714  
sb Solomon Islands 1,611
vu Vanuatu  1,467 
ck Cook Islands 1,306 
nf Norfolk Island  1,074 
pn Pitcairn  748  
ki Kiribati  553
nr Nauru  298 
tf French Southern Territories  No data
hm Heard and McDonald Islands No data

Antarctica 
aq Antartica      No data

IDNs excluded from the graphic:

eu  (European Union)   3,587,540

中国   (China)       1,331,165

РФ   (Russian Federation)     723,598  

台灣  (Taiwan)      137,378 
su  (Soviet Union)      109,374

香港   (Hong Kong SAR, China)     58,043

БЕЛ   (Belarus)      14,338 

한국   (Korea)       11,654  

.УКР   (Ukraine)      6,293 

 2,691     (Saudi Arabia)  السعودية

СРБ   (Serbia)      2,461

қаз  (Kazakhstan)      556

  (Thailand)     506

254      (Jordan)  ندرالا

ලංකා   (Sri Lanka - Sinhalese)    228

新加坡  (Singapore)     202 

157   (.Egypt, Arab Rep)   م�

145    (Palestine)  فلسط�

138      (.Iran, Islamic Rep)  ایران

சிங்கப்பூர் (Singapore)   11

இலங்கை  (Sri Lanka - Tamil)    No data

No data    (United Arab Emirates)  امارات

Map represents domains under management within country code top-level domains (ccTLDs) in use worldwide in 2020. Data from Zooknic, Centr and Domain Tools, or estimated on previously available data.

The Online World

Niue has launched 
proceedings to regain 

control of .nu - it's 
currently run by a US 

editor and marketed to 
Europeans, where in 
some languages 'nu' 

means 'now'. 

Tuvalu's .tv is 
marketed to the TV 
industry and run by 

Verisign. The tiny island 
nation was able to afford 
to join the UN thanks to 

all the royalties from 
domain name 
registrations.

The Cyrillic version 
of Belarus ccTLD saw 
an increase of 318% in 
a year of presidential 
unrest and protest.

South Sudan 
launched its 

new ccTLD in 
2020: .ss. It was 

assigned in 
Jan 2019. The ccTLD .la 

is for Laos, but is 
promoted in the US 
to represent the city 

of Los Angeles.

April 2020 
saw record high 
numbers of .uk 
domain name 

registrations. Many were 
businesses moving 

online to survive the 
national lockdown.

It's been a 
good year for 

non-Latin scripts: Sri 
Lanka's Sinhala ccTLD 
increased by 1,167% 

and Hong Kong's 
Chinese ccTLD by 

33,646%.

Did you know?

While not a country, .eu  is a ccTLD. 
It is only available to EU residents. 
When the UK left the bloc, 81,000 

.eu domain names owned by 
51,000 Brits were suspended.

Of all the domains names on the 
internet, ccTLDs are 33%. The other 

67% are gTLDs, of which 47% are 
domain names ending in .com.

The top five ccTLDs are: 
Tokelau, China, Germany,
UK and the Netherlands.

Het is goed 
dat de 
WHOIS is 
afgeschermd

Om inloggegevens te verkrijgen maken cybercriminelen de 
websites van bijvoorbeeld banken en online marktplaatsen na. 
Daarvoor registeren ze vaak een domeinnaam die sterk lijkt op 
de legitieme sites. De Nederlandse banken scannen permanent 
het web af om nepwebsites en domeinnamen zo snel mogelijk te 
traceren. Vervolgens krijgt de partij waarbij de domeinnaam het 
verzoek asap op te treden. Iets dergelijks doen beheerders van 
de bekende marktplaatsen ook. Doel is in alle gevallen gelijk: het 
ontstaan van schade in een zo vroeg mogelijke fase verhinderen. 
 
Dit zijn niet de enige partijen die het internet in de gaten 
houden. Security specialisten en tech journalisten doen dat ook. 
Daarnaast zijn er overheidsdiensten die interesse tonen in bepaalde 
domeinnamen en de personen die deze registeren. Tussen alle 
genoemde partijen is een groot verschil. Met uitzondering van de 

“overheidsdiensten” heeft niemand toegang tot de databases waarin 
de registratiegegevens van domeinnamen worden bijgehouden. 
Politie en bijvoorbeeld douane kunnen voorzien van de juiste 
documenten aankloppen bij de partijen die domeinnamen 
registeren en krijgen dan de NAW en andere aanvullende gegevens. 
 
Al die andere partijen kunnen dat niet. Die hebben als enige optie 
de publieke registratiegegevens, beter bekend als de WHOIS, te 
raadplegen. In die WHOIS staat te lezen wanneer een domeinnaam 
is geregistreerd of aangepast. Er is een contact adres voor techniek 
en abuse en meer is er niet. Meer is namelijk in principe ook niet 
nodig om de houder van een domeinnaam te kunnen benaderen. 
 
Voorheen stonden in de WHOIS ook de naam van de registrant 
en de technisch contactpersoon vaak ook met een fysiek adres. De 

Voor veel vormen van online criminaliteit zijn 
domeinnamen nodig. Dat misbruik moet en wordt 
stelselmatig bestreden. Toch doen er permanent 
bewust foutieve argumenten de ronde. 
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Niue has launched 
proceedings to regain 

control of .nu - it's 
currently run by a US 

editor and marketed to 
Europeans, where in 
some languages 'nu' 

means 'now'. 

Tuvalu's .tv is 
marketed to the TV 
industry and run by 

Verisign. The tiny island 
nation was able to afford 
to join the UN thanks to 

all the royalties from 
domain name 
registrations.

The Cyrillic version 
of Belarus ccTLD saw 
an increase of 318% in 
a year of presidential 
unrest and protest.

South Sudan 
launched its 

new ccTLD in 
2020: .ss. It was 

assigned in 
Jan 2019. The ccTLD .la 

is for Laos, but is 
promoted in the US 
to represent the city 

of Los Angeles.

April 2020 
saw record high 
numbers of .uk 
domain name 

registrations. Many were 
businesses moving 

online to survive the 
national lockdown.

It's been a 
good year for 

non-Latin scripts: Sri 
Lanka's Sinhala ccTLD 
increased by 1,167% 

and Hong Kong's 
Chinese ccTLD by 

33,646%.

Did you know?

While not a country, .eu  is a ccTLD. 
It is only available to EU residents. 
When the UK left the bloc, 81,000 

.eu domain names owned by 
51,000 Brits were suspended.

Of all the domains names on the 
internet, ccTLDs are 33%. The other 

67% are gTLDs, of which 47% are 
domain names ending in .com.

The top five ccTLDs are: 
Tokelau, China, Germany,
UK and the Netherlands.

AVG heeft daar echter een stokje voor gestoken. Niet iedereen 
was en is het daar mee eens. Die kritiek komt niet uit de hoek 
van de overheidsdiensten. Die hebben immers nog steeds toegang 
als het nodig is. De kritiek komt wel uit de hoek van bepaalde 
onderzoekers en journalisten. In bijna alle gevallen zijn dat 
Amerikanen die de AVG/GDPR niet willen snappen. Deze 
groep is van mening dat het gewoon mogelijk moet blijven alles 
over de mensen die domeinnamen registeren gratis en voor niks 
op te vragen, want men is immers bezig met onderzoek  naar 
criminaliteit. 
 
Dat argument is bewust gekozen. Er zijn daadwerkelijk tech 
journalisten die graag een WHOIS uitpluizen om een criminele 
bende te traceren. Dat is echter niet de groep die het meest 
luidruchtig klaagt over de AVG. De groep die het meest klaagt 

over privacy en de WHOIS bestaat ook niet uit de juristen van 
rechthebbenden, zoals we in Nederland Stichting Brein hebben. 
 
De realiteit is dat de meeste “juristen” en “onderzoekers” in 
Amerika die zich opwinden over de onmogelijkheid de houders 
van domeinnamen te traceren helemaal niet geïnteresseerd zijn in 
het bestrijden van criminaliteit. Deze groep verschuilt zich daar 
wel graag achter, maar blijkt iets te vaak een band te hebben met 
organisaties die zich gespecialiseerd hebben in het registreren van 
domeinnamen voor derden en om die te verkopen. In die hoek 
zitten ook partijen die gewend zijn adreslijsten bij te houden voor 
de verkoop. Er zijn dus genoeg redenen blij te zijn dat de WHOIS 
tegenwoordig is afgeschermd. De kritiek van genoemde partijen is 
vooral een achterhoede gevecht met onjuiste argumenten. 
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Interview

White label cloudplatform 
voor ISV’s en MSP’s 

De ambities van Bart Weijermars met whitesky.cloud 

In het verleden was Bart actief bij KPN en 
T-Mobile, maar die twee bedrijven vullen 
maar een klein deel van zijn cv. Kennis van 
de business van telecomoperators, zoals Bart 
die heeft, is waardevol bij het in de markt 
zetten van een cloudpropositie voor 
resellers. Dankzij whitesky.cloud kunnen 
bedrijven een cloudplatform onder eigen 
naam in de markt zetten, zonder zich 
zorgen te maken over het beheer ervan. 

Glasheldere lijn  
Op heel wat vlakken zijn de cloud- en 
telecomsector vergelijkbaar. Bart: 
”Klanteneigendom is een van de meest 
beladen onderwerpen in de telecomsector 
en ook in de wereld van de cloud speelt dat 
enorm. Wij hebben daar een glasheldere lijn 
getrokken. whitesky.cloud biedt een 
cloudplatform met een ecosysteem 
daaromheen, bestemd voor resellers, 
bedrijven die softwarediensten ontwikkelen 
en dergelijke. Die partijen zijn onze klanten 
en daar houdt het voor ons op. De klant van 
onze klanten kennen we niet, die kunnen 
en zullen we dus ook niet benaderen. Het 

partnerkanaal wegsnijden, is voor ons net zo 
onwenselijk als onmogelijk.” 

Managed cloudplatform  
Het cloudplatform waar Bart over spreekt, is 
een managed dienst. De partner heeft zelf 
geen omkijken naar de hardware of software. 
Hij neemt schaalbare capaciteit af om daar 
zijn eigen dienst op te zetten. Binnen het 
model van whitesky.cloud is dat mogelijk als 
private en public cloud. “De partner maakt 
daar zelf de keuze in en natuurlijk is 
daarvoor de dienstverlening naar zijn 
klanten toe doorslaggevend”, zegt Bart. “Het 
is verder belangrijk te vermelden dat de data 
altijd in de EU staat op een locatie die de 
klant zelf kan kiezen.” 
  
De combinatie van een managed 
cloudplatform en de fysieke locatie van data 
is iets dat een groeiende groep 
automatiseringsbedrijven aanspreekt. Zij 
hebben daarmee immers een aanbod dat 
ook klantgroepen aanspreekt die voorheen 
geen cloud kon gebruiken. “De omvang van 
die groep moet je niet onderschatten”, geeft 

Bart aan. “Bedrijven die gevoelige data 
verwerken of gereguleerd zijn, maken nog 
steeds minder gebruik van de cloud dan 
andere sectoren. Toch heeft ook voor hen de 
cloud veel voordelen, denk aan het 
wegvallen van de investeringen in eigen 
hardware en de schaalbaarheid. 
Dienstverleners die dergelijke partijen 
bedienen, hebben eveneens belang bij een 
vercloudisering van het aanbod.” 
  
whitesky.cloud is daar voor beide partijen 
een welkome oplossing. De eindklant heeft 
zekerheid waar zijn data staat en dat het 
platform wordt geleverd door zijn 
vertrouwde IT-dienstverlener. Die 
dienstverlener, de partner van whitesky.
cloud, kan op zijn beurt een platform en 
capaciteit aanbieden zonder levertijden, een 
groot goed met de huidige problemen in de 
supply chain. De partner kan via zijn control 
panel alles in real time aanpassen. Hij hoeft 
geen nee te verkopen aan klanten die 
opeens veel meer compute power of storage 
nodig hebben. 

 ‘We maken het partners en 
hun klanten dus gewoon 
veel makkelijker’ {

Bart Weijermars is sinds 1 juli 2022 algemeen directeur van GIG.tech, het bedrijf 
dat met whitesky.cloud flink aan de weg timmert naar democratisering van de 
cloud. We spraken hem over migraties en ambities. 
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Migraties  
Bart: “We maken het de partner en zijn 
klanten dus gewoon veel makkelijker. Dat is 
maar goed ook, want IT-architectuur is al 
complex genoeg. Die complexiteit komt 
steeds meer naar voren nu bedrijven voor 
de vraag staan of ze nog wel moeten 
investeren in eigen hardware of beter 
kunnen overstappen naar de cloud. Die 
bedrijven en hun dienstverleners merken 
dat er technische lock-ins zijn die migraties 
naar de cloud moeilijk maken.” 
  
whitesky.cloud ziet dat dit nu meer speelt 
dan een paar jaar terug. Daarop speelt het in 
door partners meer ondersteuning te bieden 
bij migratietrajecten. “Dan zie je ook direct 
dat het enorm scheelt dat ze migreren naar 
een managed cloudplatform. Ze hoeven 
immers geen resources en personeel te 
voorzien voor dat deel van het traject. 
Daarvan profiteren hun klanten”, aldus Bart. 

Bundels en marge  
De praktijk laat verder zien dat er 
betrekkelijk weinig bedrijven zijn die de 

hele IT-behoefte op basis van een 
cloudplatform kunnen invullen. Hybride 
cloud is toch echt wel de norm. Bart: 
“Het is logisch dat men gebruikmaakt 
van meerdere cloudplatformen of cloud 
met fysieke hardware combineert. Wij 
zien dat onze partners daar erg 
voortvarend mee omgaan. Ze breiden 
het bestaande portfolio, ooit uitsluitend 
gebaseerd op fysieke hardware, steeds 
meer uit met cloud-componenten. Het is 
net als in de telecomsector een proces 
waarbij interessante bundels worden 
ontwikkeld om specifieke klantgroepen 
te bedienen. Voor die bundels geldt dat 
de eindklant met slechts één partij 
zakendoet. Dat is zijn dienstverlener die 

Contact
Meer weten over het aanbod van whitesky.cloud? Neem contact op via
info@whitesky.cloud of bel +32 474 201 541. 

zijn cloud white label bij ons afneemt. 
Daarmee kan hij een marge realiseren 
die tot 100 procent beter is dan die van 
internationale cloudplatformen.” 

Ambities 
Bij een gesprek over de kracht van een 
white label cloudplatform hoort 
natuurlijk ook nog een vraag over de 
ambities van Bart. “De instroom van 
nieuwe partners is bemoedigend, maar ik 
wil een verveelvoudiging realiseren. 
Meer partners en meer omzet per 
partner. Wat daarbij nodig is en helpt, is 
het benoemen van nieuwe use cases, 
daarom stond ik net al langer stil bij de 
bundels.”

‘Een marge die 
tot 50 procent 
beter is’ {
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Nieuws

SCOS introduceert i-Vertix Suite en 
Native Cloud Managed File Transfe

Twee nieuwe diensten: 

i-Vertix Suite
De  i-Vertix Suite is een network monitor 
oplossing voor bedrijfsnetwerken. De 
toepassing is on-premise en vanuit de cloud 
te gebruiken. 
 
De suite bestaat uit 3 oplossingen en 
IT-monitoring vormt daarbij de kern. Het 
biedt voor-geconfigureerde sjablonen voor 
het bewaken van meer dan 600 
netwerkapparaten, waaronder, servers, 
besturingssystemen, virtuele en 
cloudomgevingen, applicaties, databases, 
opslag, UPS’en en sensoren. 
 
Het is gebouwd op een schaalbare, 
gedistribueerde architectuur. bestaande uit 
een Central Manager en innovatieve Smart 
Pollers. Die zijn in staat om, zelfs wanneer 
de verbinding met het datacenter/NOC is 
verbroken, niet alleen hun netwerken te 
pollen, maar ook om alarmmeldingen te 
verzenden. I-Vertix komt met een 
uitgebreide gratis Plugin Store voor de 
integratie met andere diensten. 
 
Tweede onderdeel van de suite is Log & 
Data Management tooling.  Dit verzamelt, 
archiveert, ondertekent, verrijkt en encrypt 
alle soorten logs. Daarnaast kan het de logs 
ook verwijderen. Deze tooling ondersteunt 
native een groot aantal logbronnen en 
-formaten. Daarnaast maakt het automatisch 
classificatie van logs conform AVG, PCI-
DSS en dergelijke mogelijk.  
 
IT Asset Management is de derde 
component van de i-Vertix Suite. Het biedt 
een gedetailleerde, up-to-date inventaris van 
alle IT-middelen, zowel hardware als 
software. Hierdoor is er volledig inzicht in  

gebruik en levenscyclus. Dat helpt 
IT-managers bij het identificeren van exacte 
licentievereisten, het bewaken van 
contractverlengingen/vervaldatums. 

Thru - Native Cloud Managed File 
Transfer 
Sinds november levert SCOS in de Benelux 
ook de MFT oplossing van Thru. Thru, Inc 
is een wereldwijde leider in cloud-
gebaseerde Managed File Transfer 
oplossingen. Het is de oplossing voor het 
snel en veilig distribueren en managen van 
informatie over de hele wereld.   
 
Het Thru secure platform voor 
bestandsuitwisseling consolideert 
bestandsoverdrachten in één enkel, 
gecentraliseerd systeem, voor extreem snelle 
bestandsoverdracht, gedetailleerde audit 
overzichten, geautomatiseerde partner 
onboarding, point-and-click herbruikbare 

Contact
SCOS Software
023 568 5610

endpoints en het gemak van de Cloud. Er 
zijn koppelingen met Mulesoft, Salesforce, 
Office en Office 365.  
 
Voordelen van Thru MFT ten opzichte van 
de traditionele manieren van dataoverdracht 
zijn: 
• lagere kosten 
• gebruiker is altijd in control 
• voldoet aan eisen van data bescherming 
• snellere overdracht 
•  eenvoudige migratie naar de cloud door 

gebruik van APIs 

MFT is compliant met onder andere AVG, 
PCI-DSS, SOC2 

SCOS uit Hoofddorp heeft recent twee nieuwe diensten aan het portfolio toegevoegd, de i-Vertix 
Suite en de managed file transfer oplossing van Thru Inc. Zij worden hieronder kort besproken. 
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