
 

 

Continuïteit bedrijfsvoering 

Over IBM Domino wordt nog wel eens gezegd dat 

het ‘een aflopende zaak’ zou zijn. Anderen zien 

Domino vooral als stabiel platform. Hoe ziet de 

toekomst van uw Domino-platform eruit?  

 

As-a-service 

As-a-service is een dienst waarbij u betaalt naar 

gebruik en niet langer hoeft te investeren in een 

groeiscenario waarbij onduidelijk is wanneer deze 

overhead tot zijn recht komt. Laat staan dat deze 

systemen op termijn vervangen zouden moeten 

worden en bij verdere groei deze systemen 

onvoldoende in staat kunnen zijn om de groei te 

ondersteunen. 

 

Domino as-a-service 

Domino as-a-service biedt alle gemakken van een 

hypermodern datacenter zonder dat u hoeft te 

investeren in hardware. U kunt op- en afschalen 

naar behoefte en betaalt slechts voor de capaciteit 

die u gebruikt.  

 

U betaalt namelijk een maandelijks bedrag waarbij 

de capaciteit en support is inbegrepen. Zo bent u er 

zeker van dat u toegang heeft tot de expertise die 

nodig is om uw Domino-omgeving up-and-running 

te houden.  

 

In de tussentijd heeft u meer rust en zekerheid om 

na te denken over de toekomst van de 

(kern)applicaties die draaien op uw Domino-

platform. Wilt u meer weten over de (alternatieve) 

opties? Neem gerust contact op met ilionx. 

 

In drie stappen naar Domino as-a-service 

De volgende stappen neemt u samen met ilionx om 

uw Domino-omgeving as-a-service af te nemen: 

1. Onboarden van uw Domino-platform op 

het ilionx Domino as-a-service platform 

2. Migreren data naar ilionx Domino as-a-

service platform 

3. Testen, oplevering en in beheer name 

Domino-omgeving 

 

ilionx voert de beheerwerkzaamheden uit. U kunt 

kiezen voor Basic of Standard beheer. 

 

Contact 

Voor meer informatie, neem contact op met:  

 

Edwin Dekkers 

edekkers@ilionx.com 

+31 6 54 21 12 26 

 

 

Onze Domino-specialisten staan voor u klaar. 

 

Domino-as-a-service 

Uw IBM Domino-platform als een dienst afnemen? Domino as-a-service biedt u deze mogelijkheid. U 

kunt op uw core business blijven richt en uw Domino-omgeving wordt up-and-running gehouden. 

Investering in hardware is niet meer nodig en u betaalt slechts een maandelijks bedrag. 
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