
Aareon Managed Services

Bent u op zoek naar een cloud-expert als het gaat om beheer van Azure of de 
transitie naar de Microsoft Azure-cloud? Dan adviseren wij u gebruik te maken van 
onze Aareon Managed Services.

Migrate

Govern

Configure

Monitor

Protect

Secure

Microsoft Azure

Security management
Threat protection

Backup
Disaster recovery

Configuration
Update management

Automation
Scripting

App, infra & network monitoring
Log analytics & Diagnostics

Policy management
Cost management



Cloud-support (helpdesk)

Office 365  - optimalisatie van aanbevelingen en best practices

Office 365  - security en compliance

Identity and access management 

Office 365 - patch (update) management

Intune Mobile Device Management (Laptops and Mobiles)

Basis Plus ProOmschrijving

Office 365-beheer o.a.
 Exchange Online
 SharePoint Online
 OneDrive
 Microsoft Teams

Office 365 - cloud backup Office 365-suite

Reporting (servicelevel-rapportages)

WorkSpace 365 (digitale werkplek met SSO)

Microsoft Defender ATP (Advanced Threat Protection)
 Detectie en herstel van bedreigingen
 Antivirus en malwarebescherming
 Threat and vulnerability management
 Information protection
 Office 365 advanced threat protection
 Microsoft cloud app security
 Device advanced threat protection

Monitoren
 Continue monitoring
 Healthchecks 
 Budgetten en kosten

Intune Mobile Application Management

Wij kunnen nog veel meer bieden
Dit is slechts een kleine greep uit de dienstverlening die wij u kunnen bieden op uw public Azure-cloud. 
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar www.aareoncloudservices.nl.

Tegenwoordig worden bijna alle nieuwe systemen 
gehost vanuit de cloud en veelal vanuit de Azure 
Microsoft-Cloud. Ook Microsoft zelf levert veel 
cloudapplicaties op het gebied van o.a. beheer 
en security. Dit betekent dat het beheer voor 
organisaties verandert. Er wordt meer kennis en 
expertise gevraagd als het gaat om het beheer en 
veiligheid m.b.t. de cloud.

Aareon Cloud Services beschikt over cloud-expertise 
met name op gebied van de Microsoft-cloud en 
security. Wij hebben veel kennis en ervaring waar 
het gaat om monitoring en de technische werking 
van zowel cloud als on-premise systemen en/of 
applicaties. Ook weten wij wat er moet gebeuren 

als de monitoring aangeeft dat er iets niet goed gaat 
of dreigt niet goed te gaan. Wij zorgen ervoor dat u 
optimaal gebruik kunt maken van de voordelen van 
uw Azure-cloudomgeving. Ieder zijn vak!

Vanuit onze Aareon Managed Services bieden wij u 
verschillende modules aan als het gaat om beheer, 
governance, security en compliance in de Microsoft-
cloud. U kunt tevens onze Azure-consultant(s) 
inhuren voor de transitie en/of ondersteuning van 
complexe cloudvraagstukken. 

Hieronder treft u schematisch een overzicht aan met 
activiteiten bij de verschillende modules.


