Cloud services

Cloud
Assessment
Er I klar til Cloud?
Og hvilken type Cloud?

Hvad er en Cloud Assessment?

En Cloud Assessment er en overordnet gennemgang af jeres ITsystemer og services for at vurdere, hvilke systemer og services,
der med fordel kan flyttes til cloud-platforme. Det kan være til
Global Cloud (Microsoft Azure eller Amazon Web Services) eller til
Lokal Cloud i form af en Private Cloud-løsning i vores datacenter.
En dedikeret løsning kan også være det rette for jer eller i hvert fald
for nogle af jeres systemer og services.
En Cloud Assessment giver et helt unikt indblik i og forståelse for,
hvilken driftsmodel, der vil være optimal for jeres forretning og helt
præcist, hvor fordelene ved en evt. cloud-baseret løsning ligger.

Hvordan foregår en Cloud Assessment?

En Cloud Assessment er bygget op omkring en workshop. Vores
konsulent kommer ud til jer og gennemgår mulighederne med Cloud.
Her inddrages eksempler på systemer, der passer godt til cloudplatforme. Med udgangspunkt i den viden I får på workshoppen,
samler I herefter information ind omkring, hvilke systemer og
services, I gerne vil flytte til Cloud. Vores konsulent gennemgår det
tilsendte materiale og udarbejder en vurdering af, hvilke systemer og
services, der vil egne sig til Cloud.
I får altså en komplet rapport, der kan danne grundlag for en handlingsplan hos jer.

We make it simple
Har du spørgsmål, eller ønsker du at booke en Cloud Assessment,
er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.
itadel.dk

Er Cloud Assessment noget for jer?

• Ja, hvis I allerede overvejer Cloud, men er i tvivl om, hvor
det vil give mest mening.
• Ja, hvis I allerede har besluttet jer for Cloud, men har behov
for en grundig gennemgang af jeres systemer.
• Ja, hvis I mangler viden for at kunne udarbejde en plan for
at flytte jeres nuværende løsninger til Cloud.

Mulighed for yderligere assistance?

• Assistance ved migrering til Cloud.
• Assistance ved oprettelse og tilpasning af egne templates,
samt automatisering på både vores Private Cloud og på
Microsoft Azure og Amazon Web Services.
• Backup af servere og services.
• Workshops, der giver praktisk erfaring med vores Private
Cloud og Microsoft Azure og Amazon Web Services.

