
DISCOVERY WORKSHOP 
AZURE ARC
In onze digitale en almaar complexere wereld steunen uw activiteiten op de vlotte werking 
van servers, containers en applicaties. Die draaien in de public cloud, on-premises, in de 
edge of in een combinatie ervan. Het beheer van al die hybride resources vormt dan al 
snel een heuse uitdaging. 

Azure Arc bundelt diverse technologieën die het ‘gewone’ Azure-beheer uitbreiden en 
toelaten Azure-services on-premises, in een multi-cloudomgeving of in de edge te 
draaien. Azure Arc schuift de Azure control plane daarbij naar voor als single pane of glass 
voor uw volledige hybride omgeving.

Tijdens onze 3-daagse Azure Arc Discovery Workshop informeren en inspireren onze 
ervaren consultants u over de mogelijkheden van Azure Arc. 



Volgende capabilities komen aan bod tijdens de workshop:

• Hoe u uw volledige IT-omgeving kunt beheren via een single pane of glass, door uw bestaande 
niet-Azure of andere cloudresources te projecteren in Azure Resource Manager.

• Hoe u virtuele machines, Kubernetes-clusters en databases beheert alsof ze op Azure draaien.
• Hoe u traditionele ITOps-tooling kunt blijven gebruiken, terwijl u een DevOps-benadering 

introduceert om nieuwe cloud-native initiatieven in uw omgeving te ondersteunen.
• Hoe u vertrouwde Azure-services en beheermogelijkheden gebruikt, ongeacht waar de resources 

zich bevinden:

• Resources organiseren via Azure-beheergroepen en -tags.

• Azure Policy gebruiken en beleidsregels uitbreiden naar niet-Azure-resources.

• Niet-Azure-resources beschermen met Defender for Cloud.

• Update Management gebruiken voor updates van het besturingssysteem van uw Windows- 
en Linux-servers.

• Azure Monitor gebruiken om alle gekoppelde machines te bewaken.

• Azure Automation Change Tracking and Inventory gebruiken om te rapporteren over 
configuratiewijzigingen van geïnstalleerde software, Microsoft-services, Windows-register en 
-bestanden en Linux-daemons op bewaakte servers. 

• Azure Security Center File Integrity Monitoring gebruiken voor servers die voorzien zijn van 
Azure Defender for servers.

Dag 1 (4u)
Kick-off:  
We geven een high-
level overzicht van de 
mogelijkheden van 
Azure Arc. We bakenen 
de onderwerpen af 
waarop we ons zullen 
concentreren tijdens de 
workshop.

Dag 2-3 (16u)
Workshop:  
We zoomen in op 
de onderwerpen die 
tijdens de kick-off zijn 
geselecteerd en zetten 
verschillende proof-
of-concepts op om het 
potentieel van Azure 
Arc voor uw situatie te 
evalueren. 

Dag 4 (4u)
Afsluitende workshop 
om conclusies te 
trekken en mogelijke 
vervolgstappen te 
definiëren voor uw 
organisatie.

Wanneer u na de workshop het volledige potentieel van Azure Arc voor uw hybride cloudoperaties en 
-management begrijpt, kunnen we samen beslissen om Azure Arc voor u in productie te nemen. We 
bepalen samen welke resources we in Azure Arc moeten opnemen en beslissen over de onboarding-
methodologie en het projectplan. 

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts via 
info@inetum-realdolmen.world. We informeren u ook graag over de andere Azure-diensten die 
Inetum-Realdolmen kan bieden.

Azure Arc Discovery Workshop: het programma

En hoe nu verder? 
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