
The managed cloud company!

Wij helpen organisaties de kracht van cloud computing te 

ontdekken, door visie en strategie te bieden en tegelijkertijd de 

complexiteit en kosten van het beheer ervan te verminderen.

Ons doel is om onze klanten te ontzorgen door processen zoveel mogelijk te 

automatiseren en business en IT in één effectieve flow te brengen. Zodat onze 

klanten zich kunnen bezighouden waar zij goed in zijn, hun eigen core-

business!

Wij werken veelal voor branches in het onderwijs, de zorg, onderzoek en de 

biofarmacie, voor zowel commerciële als non-profit organisaties. Dit doen we al 

ruim 20 jaar, met passie en overtuiging. 

Ons team van ruim 100 bevlogen experts heeft niet alleen alle business en 

technologische expertise in huis, maar ook uitgebreide kennis van de markt. 



Waarom Vancis Cloud?
Bij Vancis zeggen we “cloud is een strategie en 
geen doel”. Wij helpen u met de keuze welke
cloud het best past bij uw organisatiebehoefte 
en infrastructuur. En belangrijker het behalen 
van uw doelen. 

Beveiligde omgeving
Privacy en beveiliging zijn geen loze woorden bij Vancis. Een onafhankelijke 
partij controleert of wij uw data volgens de richtlijnen beschermen.

Gericht op samenwerking
Geen onderwijs of onderzoek zonder samenwerking. Onze clouddiensten 
maken gezamenlijke bestanden gemakkelijk toegankelijk.

Schaalbaar
Voorziet u een toe- of afname van de benodigde cloudcapaciteit? Op het 
platform van Vancis past u dit eenvoudig en snel aan.

Flexibel
Uw organisatie verandert continu en ons cloudplatform verandert mee. 
Applicaties en functionaliteit voegt en verwijdert u zelf.

Heldere rapportages en facturatie
Heldere inzicht in uw verbruik én facturatie op basis van uw daadwerkelijk 
verbruik: meer flexibiliteit en lagere kosten.

Snelste verbinding, laagste kosten
De SURFnet Core is gevestigd in onze Datacenter in Amsterdam. U heeft 
daarmee de snelste verbinding, hoogste betrouwbaarheid en laagste 
kosten.

Datacenters in Nederland 
Al uw (al dan niet gevoelige) data staat  in de data centers van Vancis in 
Nederland.

Meer weten? 
Kijk op www.vancis.nl/ocre
Of neem contact op met Andry Klumpert, Chief Sales Officer
T: 0615070570
E: andry.klumpert@vancis.nl


