EN DEL AF

Cloud Enablement

Alt hvad du behøver for at komme sikkert i gang med Cloud

Fjern de ukendte faktorer fra overgangen til Cloud med
Cloudeons gennemprøvede Enablement framework
Når du bygger din fremtidige it-platform i Cloud, er det vigtigt at etablere et stabilt
fundament med sikkerhed, drift og økonomisk overblik bygget ind fra starten – klar til at
forretningen kan eksekvere.
Vi sikrer, at din Cloud rejse er en succes fra starten, ved at hjælpe og inspirere dig
gennem hele forløbet. Dette er nøglen til at maksimere værdien af din Cloud investering.

NØGLEFUNKTIONER
Bygger din Cloud infrastruktur og etablerer
de kapabiliteter, der skal til for at eksekvere i et
Cloud miljø.
Sætter fart på Cloududviklingen og viser
hvordan du udnytter dine nye Cloud muligheder
til at designe, udvikle og lancere nye services.

Hvorfor Cloud Enablement?

Opretter og etablerer din Azure tenant.
Nødvendige og forbundne services tilsluttes og
opsættes.

Med Cloud Enablement sikrer vi, vha. best practice metoder, at din Cloud platform er
konfigureret og bygget på den rigtige måde. Kort sagt: Vi garanterer at dit Cloud miljø
kører fra dag et.

Opretter din første Cloud server eller service.

Enablement Framework - Baseret på vores gennemprøvede framework guider vi
dig igennem Enablement fasen. Frameworket sikrer at alle relevante aspekter bliver
gennemført, alt fra processer til metodologi.

Gør jer fortrolig med de gængse Cloudværktøjer og -funktioner.

Cloud Ekspertise - Cloudeon har de højst uddannede og certificerede eksperter klar til
at hjælpe med konfigurering og modning af din Cloud platform.

Udarbejder relevante guidelines for alle
områder af Cloudplatformen inklusive
sikkerhed, compliance, økonomi og drift.

Cloud Workshops - Vi ved hvad vi skal fokusere på og hvor faldgruberne lurer.
Kombineret med vores ekspertviden om alle aspekter af Cloud konvertering, er det
nøglen til en succesfuld Enablement med minimal risiko.

Leverer en fuldt operationel Cloudplatform til
oprettelse af servere og applikationer med fuld
skalerbarhed.

Ready, Set, Go - den fulde Cloud Journey
Cloud Academy

READY

SET

GO

Cloud Reality

Cloud Enablement

Cloud Transition

Essential

Cloud Reality

Cloud Support

Ultimate: pr. VM

OpsAI SaaS Inklusiv

Cloud Operation
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Cloud Enablement services
Cloudeon tilbyder to forskellige veje i skyen, som passer til organisationer af alle størrelser.

Cloud infrastruktur Enablement

Essential [1]

Ultimate [2]

4 dages workshop hos kunden
Opsætning og konfigurering af:
- Cloud tenant
- Cloud abonnement
- Cloud netværkstilslutning
- Cloud server
- Cloud backup
- Cloud overvågning
- Cloud politikker
- Azure Security Center
- Azure Automation
- Identity & Access Management
- Cloud E-conomics opsætning
Dokumentation af den anvendte Cloud arkitektur opsætning Cloud Server Migration PoC

Cloud Udvikling Enablement

–
–

Essential [1]

Ultimate [2]

Opsætning og konfigurering af:
- Visual Studio Team Service

–

- Source Repository

–

- Application Insights

–

- Key vault

–

CI/CD Pipeline PoC

Cloud Sikkerhed og Compliance Enablement

–

Essential [1]

Cloud Sikkerheds Guidelines

–

Cloud Charge-back / Show-back Guidelines

–

Cloud Compliance Guidelines

–

Cloud Drift Guidelines

–

Cloud Developers Playbook

–

Ultimate [2]

[1] Standart implementation
[2] Kundedefineret implementation

Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker yderligereinformation, er du
velkommen til at kontakte TDC Erhverv på 77 33 71 71
tdc.dk/cloudeon

KONTAKT
RING 77 33 71 71

