Cloud Roadmap
For din dataplatform
Cloud er kommet for at blive.
Men hvornår og hvordan giver det mening at
udnytte de muligheder, der ligger i at flytte dine
databaser og applikationer til en Cloud platform?
Der opstår mange spørgsmål på rejsen til Cloud,
og vi kan med sikkerhed sige, at det ikke kun er

Få svar på de mest almindelige spørgsmål
om Cloud og databaser.
Hvordan starter jeg med at flytte mine
data til skyen?
Hvilken arkitektur vil passe bedst til os?
Hvilke dataintegrationer bliver påvirket,
hvis jeg flytter de enkelte systemer?
Skal jeg være bekymret for omkost
ningerne til Public Cloud?

et spørgsmål om at gøre det hele billigere. Det
handler om at vælge de systemer og databaser,
der egner sig til det og få udarbejdet en tryg og
gennemtænkt plan for at få flyttet disse i Cloud –
men kun hvis det giver værdi!

Med et Cloud Roadmap får du
Et praktisk roadmap for, hvordan I får
flyttet jeres databaser og tilhørende
serverer til skyen – men kun hvor det giver
værdi!
Et overblik over de væsentligste inte
grationer imellem jeres systemer – både
interne og eksterne integrationer.
Et cloud arkitektur oplæg inkl. oplæg til
monitorering og uddannelse, så I selv kan
løfte den videre administration.

Vi har udarbejdet et projekt
forløb, der bygger på vores
store erfaring og specialist
kompetencer inden for både
databaser, integrationer
og Business Intelligence. Vi
starter med en scanning af
jeres systemer, hvorefter vi
afdækker de væsentligste
integrationer imellem syste
merne.

Herefter gennemfører vi én eller flere workshops, for at få afdækket den rigtige arkitektur, omkost
ningsstyring, systemopdeling, governance, security m.fl., så vi afslutningsvis kan udarbejde en rapport,
der giver jer en tryg og praktisk plan til at flytte jeres databaser til skyen – der hvor det giver værdi.
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