Conecto Apps2Digital discover
and assess workpackage

Faktabaseret overblik og analyse af applikationer!
Conecto´s Apps2Digital Discover and Assess workpackage
er en cloud baseret service, der kan give jeres virksomhed
et klart og præcist billede af jeres applikationslandskab
samt analysere, hvilke applikationer jeres brugere reelt
anvender og i hvor høj grad.

Fordelene ved at benytte Conectos Apps2Digital:
•

Få det fulde overblik over applikationslandskabet

•

Analyser og prioriter jeres applikationer

•

Overvåg og optimer adoption af det virtuelle miljø

•

Skab en bedre forståelse af jeres ressourceforbrug

•

Identificer potentielle sikkerhedsproblemer

Overblik, analyse og oprydning
Denne unikke service er derfor særlig interessant ved
en cloud transition eller et migreringsprojekt, hvor man
med fordel kan lave en oprydningsøvelse i stedet for at
migrere eller gå i cloud med alt, hvad man har. Med et
solidt overblik og grundig analyse kan man nøjes med kun
at flytte de nødvendige applikationer, hvilket forenkler
projektet og ligesom den efterfølgende administration
også bliver mere overskuelig.

•

Fjern software, der ikke er kompatibelt
(f.eks. software, der er installeret af brugeren)

•

Rapporter om end user computing resultater og
erfaringer

•

Skab synlighed over, hvor de forskellige applikationer er lokaliseret samt brugen af dem

•

Overvåg omkostninger til jeres cloududbyder

Identifikation og dokumentation
Applikationsanalyse har tidligere været en manuel proces,
der har efterladt uopdagede applikationer i et administrativt og sikkerhedsmæssigt limbo.

•

Identificer og konsolider applikationslicenser

Med et præcist overblik over applikationer og brugen af
dem, kan I på en intelligent, hurtig og simpel måde administrere, konsolidere og prioriterer hvilke applikationer,
der skal leveres og køres i lige netop jeres miljø.

Denne service identificerer, afdækker og dokumenterer
alle typer applikationer fra SaaS til Windows applikationer, hvilket samtidigt giver jer mulighed for præcis
at forstå, styre, kategorisere og distribuere hver af jeres
applikationer på den mest effektive måde.
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Hvordan gør vi i praksis?
Alt starter med opstarts- og scope møde, hvor vi afstemmer forventninger og omfang..
I opstartsfasen distribuerer vi vores Windows baseret
agent, samt identificere alle de applikationer I bruger i
jeres organisation.
I den næste fase laver vi en analyse og vurdering af jeres
forbrug, samt undersøger hvilke identiteter der benytter
applikationerne.
Dermed kan vi i den afslutende faste fastsætte en prioritering af ressourcer og den bedste placering for lige
netop jeres applikationer.

Kontakt os
Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om Conecto Apps2Digital og hvordan du skaber et faktabaseret overblik over
dit applikationslandskab, så du kan fast-track transformere
og modernisere jeres digitale workspaces

Kontakt os for mere information
Tlf: +45 3336 3738
Mail: info@conecto.dk

Conocto´s Apps2Digital workpackage indeholder:
•

Opstarts og scope møde

•

Opsætning og konfiguration i samarbejde med
kunden

•

Analyse og månedelige rapporter

•

Afsluttende rapporteringsmøde med anbefalinger
og forbedrings potientialer

Priser*
Startpakke

24.995 DKK

Conecto Apps2Digital workpackage
•
•
•
•

250 brugere i 3 md.
500 brugere i 3 md.
1000 brugere i 3 md.
2500 brugere i 3 md.

14.625 DKK
27.785 DKK
52.650 DKK
124.350 DKK

* alle priser er ex. moms
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