Het Informatiehuis
Water migreert bedrijfskritische infrastructuur
naar cloud van Previder
Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma binnen de watersector. Samen met
waterbeheerders bij waterschappen, het Rijk en de
provincies werkt het aan toegankelijke én bruikbare
informatie over water. Om de waterbeheerder te
ontlasten bij structurele informatiebehoeftes van
buitenaf ontwikkelt en levert het digitale oplossingen voor informatievoorziening. De infrastructuur
werd onlangs gemigreerd naar het cloud-platform
van Previder om verder te professionaliseren en de
kosten te beheersen.

In een land als Nederland is actuele en correcte informatie
over water, in de breedste zin van het woord, van cruciaal
belang. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de waterkwaliteit en waterkeringen. Het Informatiehuis Water zorgt in opdracht van de waterbeheerders voor de IT-oplossingen die dit
mogelijk maken. Een voorbeeld is het Waterkwaliteitsportaal
(WKP), een systeem voor het beschikbaar stellen van landelijke waterkwaliteitsgegevens en voor het maken van rapportages voor de Kaderrichtlijn Water. De hosting van de infrastructuur van het Informatiehuis Water wordt verzorgd door
Het Waterschapshuis. Toen Het Waterschapshuis de hosting
van zijn IT-infrastructuur opnieuw moest aanbesteden, bleek
dit niet alleen een kans om de kosten te verlagen, maar ook
om de bestaande omgeving te actualiseren.

it starts here

"We hebben een volledig nieuwe
cloud-based IT-omgeving bij Previder
staan. Die is groter dan de oude, maar
de prijs is lager en flexibel schaalbaar."

Geleverde producten / diensten:
- Previder Cloud
- Advies & ontwerp van de cloud-infrastructuur
- Managed Firewall

Hinne Reitsma, Teamleider Informatiebeheer
bij Informatiehuis Water
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Bedrijfskritische applicaties
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