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Een unieke combinatie

De unieke kracht van de op AWS gebouwde Infor Cloud komt niet alleen van binnenuit, maar vooral uit onze 
speciale benadering voor het bouwen van onze bedrijfssoftware; door onze performanceverhogende capaciteiten te 
evalueren en verder te verfijnen kunt u uw flexibiliteit verhogen en uw bedrijfsvoering verbeteren. De innovatieve 
cloudtechnologieën van Infor zijn speciaal gebouwd om naadloos samen te werken met de Amazon Web Services 
capaciteiten van wereldklasse; hierdoor krijgt uw organisatie de kracht en het reactievermogen om in een 
bedrijfsklimaat, dat concurrerender is dan ooit, voor te blijven op de concurrentie.

Het geheime ingrediënt voor business agility

Voor het bereiken van bedrijfssoftwareperformance van Cloud 3.0 niveau is meer nodig dan servers en software—het 
vereist een unieke combinatie van technologieën en diensten, die zijn ontworpen, gebouwd en geoptimaliseerd om 
te beantwoorden aan essentiële informaticabehoeften op enterpriseniveau. Dit is precies wat de op Amazon Web 
Services® (AWS®) gebouwde Infor® Cloud biedt: cloud-infrastructuur, netwerkdiensten en branchespecifiek 
applicatieontwerp. Hierdoor krijgt u de betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid die u nodig hebt om uw 
bedrijfsvoering toe te vertrouwen aan cloudbased-software.
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Krijg de betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid die u nodig hebt om uw bedrijfsvoering toe te 
vertrouwen aan cloudbased-software.



Een nieuw recept voor succes in de cloud

Infor levert al meer dan 10 jaar cloudbased 
enterprise-oplossingen; onze bedrijfssoftware is al meer dan 30 
jaar de motor achter de prestaties van een groot aantal van de 
grootste en meest succesvolle bedrijven ter wereld. Deze 
ervaringen hebben ons geholpen om de technologieën en de 
belangrijkste webservices te perfectioneren die nodig zijn om de 
prestaties, veiligheid en omvang te leveren die zakelijke klanten 
nodig hebben.

Superieure ingrediënten

• Snelle schaalbaarheid—Infor CloudSuite™ oplossingen 
passen zich bij veranderende productievolumes makkelijk aan 
wanneer uw bedrijfsbehoeften fluctueren, dankzij de manier 
waarop Elastic Load Balancing zich automatisch aanpast aan 
veranderende capaciteitsvereisten. Dat is vooral belangrijk 
voor bedrijven die moeten inspelen op een sterk wisselende 
vraag, zoals seizoensgebonden verkopen of jaarlijkse 
terugkerende evenementen.

• Hoge beschikbaarheid—alle Infor producten kunnen worden 
verdeeld over meerdere AWS Availability Zones (AZs) om de 
uitvalbetrouwbaarheid te optimaliseren en het risico op 
uitvaltijd te beperken. We hebben alles zo gebouwd dat het 
aantal individuele zwakke punten (single points of failure) is 
geminimaliseerd; of u nu een wereldwijde producent bent die 
24x7 actief is, of een toeleverancier van ziekenhuizen, u hoeft 
niet bang te zijn voor uitvaltijd.

• Extreem flexibel—Infor kan nu bedrijfskritische 
enterprise-toepassingen uitrollen binnen een breed spectrum 
van serverconfiguraties en fluctuerend gebruik, dankzij de 
extreme flexibiliteit van de Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2). Omdat Amazon EC2 enorme hoeveelheden 
fysieke serverhardware vervangt die u anders zou hebben 
moeten aanschaffen en uitrollen, krijgt u zonder extra kosten 
ongeëvenaarde betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

De formule voor nieuwe kansen

We hebben ervoor gekozen om met AWS samen te werken, 
omdat AWS in zijn cloud-infrastructuur ongeëvenaarde kracht 
en verfijning biedt. Het innovatieve technologieframework van 
Infor verbetert het AWS-serviceportfolio met mogelijkheden die 
de onderneming ondersteunen, waaronder gebundelde 
diensten om single sign-on in de hele organisatie mogelijk te 
maken, geautomatiseerde logging en monitoring en een 
volledig scala aan cloudinfrastructuurelementen van industriële 
kwaliteit. Dankzij zijn superieure delivery model, concurrerende 
kostenstructuur en bewezen operationele uitmuntendheid vult 
AWS de branchespecifieke software van Infor op perfecte wijze 
aan.

Betere resultaten

• Superieure controle en naleving—voor een groot aantal 
sectoren die wij bedienen zijn de vereisten ten aanzien van 
naleving en controle essentieel. Omdat Infor compliance op 
applicatieniveau ondersteunt en AWS strenge 
compliancenormen voor de onderliggende infrastructuur 
hanteert, krijgen klanten van Infor CloudSuite zoals u een 
belangrijk voordeel bij de naleving van de uitgebreide 
branchenormen zoals ITAR en HIPAA.

• Snel herstel van de dienstverlening—Infor CloudSuite 
oplossingen zorgen voor bedrijfscontinuïteit bij de meest 
uitdagende herstelscenario's bij rampen. Onze oplossingen 
kunnen wereldwijd worden gedistribueerd over 
AWS-datacenters, en AWS biedt geavanceerde wereldwijde 
failover-mogelijkheden. Combineer de twee, en u krijgt een 
snelle omschakeling van zowel applicaties als gegevens als 
reactie op bijna elke denkbare onderbreking van de 
dienstverlening over de hele wereld.
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