Conecto Cloud Transformation

Cloud Transformation - opnå større fleksibilitet, innovation & sikkerhed!
Cloud Transformation - hvorfor?
Værdien i en Cloud Transformation findes i fordelene ved
XaaS (Everything as a Service), der flytter IT-infrastruktur
og forretningsapplikationer væk fra dit datacenter eller
hosting partner – og erstatter dem med en service.
Conectos Cloud Transformation Strategi benytter primært
teknologier fra Microsoft Azure, hvilket bl.a. giver følgende
fordele:
• Større fleksibilitet: Skalerbar kapacitet, som tilpasses
det øjeblikkelige behov.
• Lavere omkostninger: Pay per use-betalingsmodel.
Du betaler kun for det, I reelt bruger.
• Hurtigere Innovation: Adgang til flere værdiskabende
tjenester bl.a. dataanalyse, AI og ML.
• Højere tilgængelighed: State of the art infrastruktur
og tilnærmelsesvis 100% oppetid.
• Højere sikkerhed: Ingen lokale aktører har ressourcer til at etablere infrastruktur og tjenester med et
tilsvarende niveau af sikkerhed.
• Herre i eget hus: Vælg lige præcis den samarbejdspartner, der passer til dine behov og skift samarbejdspartnere uden at skulle flytte services.
Cloud Transformation - hvordan?
Transformationen foregår i 3-6 steps alt afhængigt af hvilke
beslutninger, du tager undervejs og jeres konkrete situation.
Vi benytter en afprøvet struktur, der giver dig tryghed for, at
tidsplanen og prisen holder. Derfor kan du altid, efter hver
fase, bestemme om projektet skal fortsætte.

Det vil være områder som f.eks:
• Skal applikationer være tilgængelige fra cloud?
• Skal infrastruktur og IT simplificeres?
• Skal brugeroplevelsen forbedres?
• Hvorledes skal sikkerhedsopsætningen være?
• Hvordan skal der forbindes til Cloud?
• Er der komponenter, der skal forblive on-prem?
Efterfølgende udarbejder vi en rapport med overblik over,
det konkrete udbytte ved at gå i Cloud, hvilke omkostninger,
der er forbundet, og hvad ROI på projektet vil være. Typisk
ser vi, en ROI på under 12 måneder og at økonomien bliver
bedre over tid, da Microsoft typisk justerer deres priser og
lancerer nye, billigere services flere gange årligt.
Eksempel på aktiviteter og tidsplan:

Vil du vide mere?
Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe
dig godt i gang med at udnytte fordelene ved Cloud.

Vi starter med 1-2 dages Cloud Adoption workshop, hvor vi
belyser, hvor I som organisation befinder jer i dag og hvilke
beslutninger, der skal tages for at få en solid Cloud løsning.
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