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True haalt Advanced Specialization Kubernetes
on Microsoft Azure
True heeft de Advanced Specialization Kubernets on Microsoft Azure gehaald.

Deze erkenning van Microsoft – waar strenge criteria voor gelden – is het bewijs

van de bewezen kennis en expertise van True als het gaat om managen van

workloads en gehoste Kubernetes-omgevingen in Microsoft Azure.

Daarmee ontzorgt True haar klanten als het gaat om beheer en onderhoud van

Kubernetes op Azure.  

Deze specialisatie gaat verder dan de status van Gold Partner van Microsoft. Alleen partners die

aan strenge criteria voldoen rond expertise van engineers, deployen en managen van

containerised applications in Azure, én customer succes kunnen de specialisatie halen. In

Nederland hebben zeventien organisaties deze specialisatie gehaald, waaronder Atos,

Capgemini, IBM en nu ook True. Met de specialisatie laat True zien dat de organisatie best-in-

class cloud native mogelijkheden met Azure aan klanten biedt. Die kunnen daardoor sneller

applicaties bouwen, opleveren en schalen.

"Dit is het bewijs van onze continu hoge kwaliteit, een bewezen track record en opgebouwde

expertise. Ook is het erkenning en waardering voor de onafgebroken inzet, betrokkenheid en

harde werken van Trueligans”, zegt Evert-Jan, Solutions Architect bij True.

Kubernetes omgeving opleveren én beheren in Azure 

"We helpen klanten bij adviseren, ontwerpen en opleveren van Kubernetes in Azure. Daarna

nemen we ook beheer en onderhoud uit handen. Ook na opleveren zijn we verantwoordelijk

voor je omgeving", zegt Evert-Jan. "Daarbij opereren we samen met je ontwikkelteam of IT-

afdeling als één. De leercurve die Kubernetes kent, hoef je niet alleen te doen. We dragen onze

kennis op elk moment in de gezamenlijke reis over."

Cloud Native Immersion Workshops van Microsoft gegeven door je lokale

specialist 
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OVER TRUE

Iedere dag teamen we met de beste agencies, e-commerce bedrijven en SaaS ontwikkelaars. Van start-ups tot
scale ups en van corporates tot overheden en non-profits. Vanuit een multi-disciplinaire aanpak zorgen we dat
hun webapplicaties, -shops en -portalen op de meest schaalbare manier doorontwikkelen. Zodat iedere
verandering een versnelling wordt van vooruitgang.

True is gevestigd in Amsterdam, met 100 specialisten worden klantambities sinds 2000 gehost. De ruim
vijfhonderd klanten die missiekritische dienstverlening via het web organiseren, worden volledig door True
ontzorgd met managed hosting, kubernetes en security oplossingen.

True levert haar diensten vanuit drie datacenters en Microsoft Azure. De volledige keten van middleware,
infrastructuur, server- en storage-apparatuur wordt pro-actief door de specialisten van True beheerd. True is
ISO-9001, ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd en heeft een ISAE 3402-Type 2 rapportage. True is
onderdeel van Broad Horizon. Voor meer informatie bezoek www.true.nl of bel ons op 020-3059750.

“Deze specialisatie en erkenning van Microsoft biedt onze klanten ook nog extra voordelen",

zegt Daniel de Groot, CCO van True. "True is hiermee gekwalificeerd om ‘Cloud Native

Application Development Immersion Workshops’ van Microsoft te mogen geven. Hieraan

kunnen zowel onze klanten als alle klanten van Microsoft deelnemen. Microsoft geeft hiermee

aan dat je, als klant die Azure en Kubernetes wilt gebruiken, samen met True je cloud-ambities

kunt verwezenlijken. Door onder andere de deelname van True aan het Azure Specialist voor

Independent Software Vendors programma kunnen we tegelijkertijd een rode loper voor

klanten uitleggen om het maximale uit Azure te halen met zowel ondersteuning vanuit True als

Microsoft. The best of both worlds!” 
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