
Sogeti helpt jouw organisatie om alles uit cloud technologie 

te halen. Van het bepalen van jouw strategie tot en met de 

transformatie naar digitale oplossingen met cloud native 

development. Wij bieden we je een vlotte en veilige 

transformatie en verblijf in de cloud, met ondersteuning van 

start tot finish. 

Cloud Native biedt de meeste waarde van de Cloud. Om hier 

de eerste stap in te maken heeft Sogeti een speciaal Appli-

cation Cloudification programma ontwikkeld. In twee weken 

maken wij (samen) via een aantal vaste stappen een appli-

catie Cloud Native. Het resultaat is dat je in staat bent de 

business case te maken om jouw applicatie landschap Cloud 

Native te maken, meer kennis hebt hoe je dit moet doen en 

de toegevoegde waarde van de Cloud meetbaar bewezen is.  

Wat kunt u verwachten?
Het Application Cloudification programma duur twee weken en 

bestaat uit drie stappen: Prepare, Assess en Solutioning. 

Tijdens dit programma kun je de kracht en het gemak ervaren 

van onze CloudBoost Library. Deze library werkt als een Cloud 

accelerator tool, doordat hij toegang biedt tot Best Practices, 

en diverse assets waardoor je het wiel niet opnieuw hoeft uit te 

vinden.

Na deze initiële twee weken, bestaat er de mogelijkheid het 

programma uit te breiden naar environment of enterprise 

niveau, waarbij u geholpen wordt om grotere workloads Cloud 

Native naar Azure te migreren. 

Voordelen van het 
Application Cloudification 
programma:

1. Je krijgt snel inzicht in hoe je applicaties Cloud Native 

kunt maken;

2. Je krijgt toegang tot de Cloud Boost Library met veel 

assets die direct toegevoegde waarde leveren;

3. Je krijgt een duidelijk beeld hoe Cloud (Native) jouw 

business kan versnellen;

4. Wij nemen je mee in het Cloud Economics programma, 

zodat je kunt voorkomen dat cloud consumptie kosten 

onverwacht hoog uitvallen.

Overview



Stap 1: Prepare
In deze eerste stap organiseren wij een Cloud-in-a-day work-

shop, waarbij wij de basis fundamenten van Azure uitleggen, de 

landingszone bespreken en uitgebreid ingaan op de mogelijkhe-

den van Cloud Native Development. Daarnaast demonstreren 

wij hoe de Cloud Boost Library direct waarde aan je Cloud ambi-

ties toevoegt. Aan het eind van de workshop hebben wij een of 

meerdere applicaties geselecteerd om Cloud Native te maken. 

Stap 2: Assess
Tijdens de Assess fase onderzoeken wij de gekozen applicaties 

op hun geschiktheid om te migreren naar een Cloud Native ap-

plicatie. Daarbij kijken wij specifiek naar de extra business waar-

de en de ‘Cloud economics’ impact van de migratie. Wij gaan 

ook dieper in op de CloudBoost Library en welke elementen wij 

specifiek kunnen gebruiken. Aan het eind van stap 2 kiezen wij 

gezamenlijk welke applicatie wij Cloud Native gaan opzetten. 

Stap 3: Solutioning
In stap 3 gaan wij gezamenlijk daadwerkelijk de gekozen appli-

catie Cloud Native maken. Afhankelijk van de grootte van de 

applicatie doen wij dit geheel of een gedeelte van de applicatie. 

Doel van deze stap is niet alleen ons te richten op de gekozen 

applicatie maar vooral om hiermee de impact en generieke 

voordelen te bepalen van het Cloud Native maken van meerde-

re workloads binnen het totale applicatie landschap. Resultaat 

van deze stap is een Cloud Native applicatie en een advies over 

de business waarde van het Cloud Native maken van het totale 

applicatie landschap.  

Meer weten of direct aan de slag?
Wil je meer waarde uit de Cloud halen? Wil je meer weten over 

hoe ‘Application Cloudification’ jouw hierbij kunt helpen en wat 

dit jouw organisatie op korte termijn kan opleveren? 

Neem dan contact op met Ton van Veen 

(ton.van.veen@sogeti.com). Ton van Veen
SME Power Platform

ton.van.veen@sogeti.com
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