DATACENTER
MIGRATION
ASSESSMENT:
uw datacenter
in kaart
Vooraleer we een advies en plan van aanpak kunnen formuleren
omtrent de migratie van uw datacenter, dienen we de huidige omgeving
in kaart te brengen. Dit doen we aan de hand van een gestroomlijnd
en doordacht Datacenter Migration Assessment. Op basis van best
practices en een scherpe analyse wordt vervolgens de aanpak voor
de migratie bepaald en wordt er een high-level planning opgesteld.
Na deze assessment heeft u een goed zicht op de complexiteit en
haalbaarheid van de cloudmigratie enerzijds, en de kosten en planning
anderzijds.
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STAP 1 KICK-OFF WORKSHOP
In deze eerste, verkennende fase verzamelen we informatie over de huidige omgeving door ze aan een eerste basisanalyse te onderwerpen.
Wij bespreken de huidige omgeving ook met u, uw IT-verantwoordelijke en uw users.

STAP 2 TECHNISCHE SCAN VAN DE OMGEVING
De informatie die verzameld werd in stap 1 wordt vervolgens aangevuld. Aan de hand van inventariserende tools wordt uw omgeving gedurende een
tweetal weken verder geanalyseerd en in kaart gebracht. Deze tooling resulteert in…
• een volledige inventaris van uw on-premise omgeving
• een inschatting van de migration readiness van uw on-premise omgeving
• een inschatting van uw noden en sizing
• een mapping van de onderlinge afhankelijkheden van uw servers

STAP 3 MIGRATION READINESS MAPPING
Op basis van de analyse uit de vorige twee stappen wordt er een plan van aanpak opgesteld:
• Keuze van het cloudplatform, Microsoft Azure of AWS
• Mapping van de servers op een cloud VM (Rehost) of een PaaS-service (Replatform)
• Prioritering en fasering van de te migreren workloads
• Kostenraming van de cloudconsumptie
• High-level planning voor het migratieproject

Klaar om uw huidige
omgeving onder de loep
te nemen?
Start vandaag uw reis naar de cloud
Neem volledig vrijblijvend contact op met onze experts.

NEEM CONTACT OP

Realdolmen HQ
A. Vaucampslaan 42
1654 Huizingen, Belgium
+32 2 801 55 55
info@realdolmen.com

