
Speelt Microsoft Azure ook binnen uw organisatie een almaar 
belangrijkere rol? Vraagt u zich af of uw databases ook daar 
kunnen worden gehost? Vervalt de support voor uw SQL-
versie binnenkort en overweegt u een overstap naar de cloud? 
Zijn uw huidige databases compatibel met de mogelijkheden 
in Microsoft Azure en welke extra functionaliteit biedt een 
mogelijke migratie? 

Een SQL Database Cloud Assessment helpt u op weg bij het 
maken van de juiste keuzes bij een migratie naar Microsoft 
Azure. U krijgt een duidelijk zicht op de voor- en nadelen met 
betrekking tot uw databases.

WERKWIJZE
Het uitwerken van een SQL Database Cloud 
Assessment is mogelijk vanaf 3 dagen. Samen met onze 
dataplatformarchitect doorloopt u volgende fases: 

Workshop
Tijdens een workshop gidsen we u door de verschillende 
mogelijkheden die Microsoft Azure vandaag biedt. We 
bekijken samen met u de verschillende opties met hun 
respectievelijke voor- en nadelen. De focus tijdens deze 
workshop ligt op het SQL Server Data Platform.

Assessment
Na de workshop volgt een controle op uw SQL Servers 
(of een selectie ervan). We brengen mogelijke pijnpunten 
bij een migratie naar Microsoft Azure duidelijk in kaart, 
zodat u achteraf niet voor onverwachte verrassingen komt 
te staan. Deze potentiële issues kunnen op hun beurt als 
input worden gebruikt voor het applicatieteam om hiermee 
aan de slag te gaan. 

Ook de performance van de SQL Server wordt onder de 
loep genomen om samen een high level inschatting te 
kunnen maken van de resources die nodig zijn om de SQL 
databases in Microsoft Azure te plaatsen. 

Presentation
Na afloop bespreken we samen met u alle resultaten. U 
ontvangt een rapport met zowel de bevindingen van de 
workshop, als de resultaten van het assessment.

De on-premises databasemarkt krimpt terwijl cloudgebaseerde opties in populariteit toenemen. Niet 
te verbazen aangezien vrijwel alle innovatie plaatsvindt, of op zijn minst, eerst plaatsvindt in de cloud. 
Gartner voorspelt trouwens dat binnen drie jaar 75 procent van alle database-implementaties in de 
cloud worden uitgevoerd.

GEÏNTERESSEERD?

Voor meer info, mail naar info@realdolmen.com. 
Wij brengen u in contact met onze architecten.
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