
Bent u klaar voor een upgrade naar vSphere 6.5?

WAT BIEDT REALDOLMEN U?

AUDIT VAN UW BESTAANDE INFRASTRUCTUUR 
Hoe ziet uw bestaande vShpere-omgeving eruit? Hoe 
werden vCenter en ESXi geconfigureerd? Welke server- 
en storagehardware gebruikt u? Hoe gebeuren de back-
ups? We lichten de aanwezige technologie grondig door. 
Samen met u maken we een algemene inventaris van uw 
serverinfrastructuur.

ANALYSE EN UPGRADEVOORSTEL
Aan de hand van de informatie die we verzamelden in de vorige 
stap, krijgt u een overzicht met alle noodzakelijke elementen 
voor een upgrade. We zorgen ook voor extra raadgevingen met 
het oog op een nog functionelere en flexibelere IT-omgeving.

DESIGN EN BUDGETRAMING
Hoe kan vSphere 6.5 op de meest efficiënte manier worden 
geïntroduceerd in uw organisatie? Wat houdt dit in voor de 
andere componenten van uw infrastructuur? Is er nieuwe 
hardware nodig? We tekenen  uw nieuwe omgeving op basis 
van vSphere 6.5 uit. U krijgt tevens een kostenraming, ook voor 
de volledige implementatie.

RAPPORTERING
Samen met u evalueren we onze bevindingen en voorstel. 
Met het oog op een effectieve implementatie zorgen we voor 
verdere finetuning.

VMWARE VSPHERE 6.5 
UPGRADE ASSESSMENT

De afgelopen jaren hebben veel organisaties VMware ESX in hun IT-
omgeving gebracht. Een virtuele infrastructuur biedt immers heel wat 
mogelijkheden. Meerdere servers op een fysieke machine, hogere 
flexibiliteit en beschikbaarheid, talrijke mogelijkheden voor disaster 
recovery. Bovendien levert virtualisatie besparingen op het gebied van 
hardware, ruimte, energie en beheerkosten.

Vandaag is het tijd om de stap te zetten naar vSphere 6.5 om de 
support van uw omgeving te verzekeren. Met zijn nieuwe functionaliteit 
garandeert dit product u een nog hogere flexibiliteit en beschikbaarheid.

Wat betekent een upgrade voor uw omgeving? Wat zijn de 
aandachtspunten en mogelijke aanpassingen en hoeveel zal het u 
kosten? Onze vSphere 6.5 Upgrade Assessment bezorgt u een antwoord.
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Geïnteresseerd? 

Mail naar info@realdolmen.com. Wij con-
tacteren u zo snel mogelijk. Natuurlijk kunt u  
hiervoor ook terecht bij uw vertrouwde  
Realdolmen-contactpersoon.


