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De juiste cloudoplossingen zorgen ervoor dat u de nodige flexibiliteit, wendbaarheid en  

automatisering verkrijgt waarmee u grote stappen vooruit kan zetten in uw business. Op 

deze manier kunnen uw ontwikkelaars zich focussen op wat echt belangrijk is; uw cloud 

native applicatie.

Onze teams gaan vroeg aan de slag met de nieuwste technologieën. Zo zijn ze voor u  

beschikbaar wanneer de markt er klaar voor is.  Door ons getest, klaargemaakt voor produc-

tie, makkelijk “te verbruiken”. Zowel private als public Openstack, Containers, Continuous 

Integration & Continuous Deployment en dat alles 24/7 ondersteund door onze dedicated 

engineers.

ver doorgedreven engagement

Cloud lijkt soms een synoniem voor groot, geïndustrialiseerd en onpersoonlijk. Niet bij  

Stuart. We staan klaar om u wegwijs te maken. Samen met uw team nemen we uw  

project op.  We denken mee over hoe u uw applicaties het best bouwt en we geven raad 

over welke technologie te gebruiken voor elke component van uw infrastructuur.  Iedereen 

is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken.  Deze 

sessies kunnen bij ons op kantoor doorgaan of bij u ter plekke. Tijdens werkdagen, week-

ends of  op feestdagen.  Per mail of telefoon en in uw eigen taal, overdag of ‘s nachts.  

geen limiet in wat u creëert
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Snelheid in ontwikkelen, snel nieuwe features in produc-

tie krijgen, dat is de kracht van cloud native. Een geïn-

tegreerd proces van het schrijven van de code, het bou-

wen van de applicatie, het testen ervan en het uitrollen 

in verschillende omgevingen en uiteindelijk in produc-

tie, voor de eindgebruiker. Dat alles kan maar door het  

gebruik van automatisering en het opvragen en stopzetten 

van cloud resources via een API. Die API’s maken wij be- 

schikbaar. U bent zelf in controle van uw resources en 

waar nodig helpen wij bij de automatisering.

openstackzorgt voor vlot beheerAPI DRIVEN & geautomatiseerd

Onze klanten spreken 
Stuart was één van de eerste partners die met ons mee in zee ging, en die sinds-
dien structureel meebouwt aan de nieuwe technologische visie voor CM. Ze bren-
gen ons die externe markt-expertise die we in onze interne ASIS focus vaak ont-
breken, maar meer nog dan dat konden we rekenen op moedige keuzes, durf en 
Agile ritme zodat we onze transformation motor continu konden laten doorlopen. 
Steve De Veirman, Digital Strategy Manager bij CM Landsbond

OpenStack is een open source cloud platform voor  

private en public cloud omgevingen. OpenStack zorgt 

voor vlot beheer van uw eigen cloud,  beheer van uw 

servers, netwerken, firewall en loadbalancers. Dit doet 

u via de webinterface of door gebruik te maken van de 

vele API’s die het platform u biedt.

Stuart heeft al meer dan 3 jaar een dedicated team van 

specialisten die met OpenStack bezig zijn. Hierdoor kon-

den we als  eerste Belgische cloud provider een publiek 

OpenStack-platform op de markt zetten. 

Agile, scrum & sprints

Wij aligneren ons op het ritme van uw scrum-team 

en sprints. Zo moet u u zich geen zorgen maken over 

de nodige resources wanneer u ze nodig heeft.  Onze  

engineers spreken uw taal. Uw mindset is onze mindset.   

CI/CD (continuous integration & continuous delivery)

U concentreert zich ten volle op het ontwikkelen en bou-

wen van uw business applicaties, wij zorgen ervoor dat  

u automatisch en continu kan deployen zonder enige 

onderbreking. Wij doen de volledig opzet en integratie 

van dit gehele proces in onze public cloud.  

DEPLOY


