INFRASTRUCTURE
SERVICES

Front-end
Citrix Delivery Assessment
De juiste applicaties bij de juiste eindgebruikers brengen, het blijft
een van de grootste ICT-uitdagingen gezien de talrijke technologische
mogelijkheden. Hoe kan Citrix u hierbij helpen of hoe uw bestaande
XenApp-/XenDesktop-omgeving optimaliseren? De Citrix Delivery
Assessment biedt u een antwoord.
In deze assessment evalueert een Realdolmen-consultant uw
bestaande infrastructuur en helpt u een beter inzicht te krijgen in de
verschillende ‘delivery’-methodes. Op basis van een analyse van uw
bestaande omgeving en een audit krijgt u de nodige informatie om
uw XenApp-/XenDesktop-infrastructuur te optimaliseren.
De audit beperkt zich niet tot een technische doorlichting van de
fysische omgeving. Ook de bestaande organisatorisch managementprocessen worden in kaart gebracht en kunnen de opstelling
beïnvloeden. Zo krijgt u een voorstel waarin aandachtspunten,
readiness en vereisten voor elke component van de deliveryinfrastructuur worden beschreven.

WAT BIEDT REALDOLMEN U?
SCOPEBEPALING
Een Realdolmen-consultant zal deze assessment uitvoeren
voor één site. Hij komt hiervoor ter plaatse en levert de nodige
documentatie op.
DELIVERABLES
•
•
•
•

schematisch overzicht
assessmentdocument
aanbevelingen
presentatie van initiële bevindingen

KOSTPRIJS
•
•
•
•
•
•

Max 5 servers:
Max 10 servers:
Max 20 servers:
Max 50 servers:
Max 100 servers:
Max 200 servers:

2 300 EUR
3 200 EUR
4 100 EUR
5 000 EUR
5 900 EUR
6 700 EUR

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW

ONZE AANPAK
WERKWIJZE
Deze consultancyopdracht bestaat uit volgende stappen:
•

•

•

•

Kickoff meeting
Hierin worden werkschema, projectverwachtingen, logistiek en planning
vastgelegd.
Review meetings
Via interactieve meetings met voorafbepaalde projectbetrokkenen wordt de
vereiste informatie voor de assessment verzameld.
Analyse en bevindingen
De Realdolmen-consultant maakt een uitvoerige samenvatting van zijn bevindingen. Op basis hiervan worden er aanbevelingen gemaakt en mogelijke
‘next steps’ bepaald. Ook de initiële bevindingen worden ernaast gelegd.
Volledige documentatie
U krijgt het volledige assessmentdocument

•
•

De vereiste technische en functionele betrokkenen bij de klant voor de interactieve meetings stellen zich beschikbaar voor meetings met de consultant.
De klant voorziet een geschikte ruimte voor de assessment-vergaderingen.
De Realdolmen-consultant krijgt toegang tot de productiesystemen met het
oog op de analyse van de bestaande omgeving.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

GEÏNTERESSEERD?
Mail naar
info@realdolmen.com of
contacteer uw account
manager. U kan ook online
reserveren op
www.realdolmen.com onder
de rubriek ‘Speciale acties’.

•
•
•

Een Realdolmen-consultant leidt de vergaderingen, documenteert de bevindingen en stelt die voor aan de projectbetrokkenen .
De projectmanager bij de klant beheert de agenda’s en zorgt ervoor dat alle
vereiste functionele betrokkenen aanwezig zijn bij het assessment-proces.
De functionele betrokkenen bij de klant die verantwoordelijk zijn voor
specifieke onderdelen van de infrastructuur, zijn zelf verantwoordelijk voor
hun beschikbaarheid.

Wij contacteren u zo snel
mogelijk.

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55

R.E.:: NV Realdolmen SA, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen.

•

090908-NL

VEREISTEN

