EN DEL AF

Cloud Reality

Få den nødvendige indsigt og beslutningsgrundlag
til at opnå det fulde potentiale af Cloud-teknologi

Tag kompleksiteten og den økonomiske usikkerhed ud af
overgangen til Cloud
Som det ofte gælder med nye teknologier eller koncepter, er en overgang til Cloud fyldt med
misforståelser og manglende indsigt i hvordan teknologien fungerer. Dette leder ofte til
fejlagtige konklusioner såsom; ”Cloud er for dyrt”, ”Vi mister kontrollen i et cloudmiljø” eller
”Cloud er for komplekst og vi ved ikke hvor vi skal starte”.

Hvorfor Cloud Reality?
Cloudeons unikke løsning, Cloud Reality, giver din organisation den nødvendige
information og klarhed til at udforme en business case for overgang til Cloud. Cloud reality
fremhæver potentielle besparelser, og synliggør fordele og ulemper ved anvendelsen
af Cloud. Vores realtidsbillede af it-infrastrukturen og data baserede roadmaps
giver dig mulighed for at træffe rationelle og velovervejede beslutninger om den fremtidige
drift og valg af teknisk platform, samt overblik over de økonomiske implikationer i en
overgang til Cloud.
Cloud Expertise - Vores uddannede og certificerede Cloud eksperter, hjælper
dig med at træffe den rigtige beslutning om fremtiden for Cloud i din organisation.
Vi fokuserer på at skabe en dyb forståelse for de økonomiske implikationer ved at drive
IT i skyen. En forståelse der bygger på data fra vores unikke software platform: OpsAI.
Business Case Framework - Vi har stor erfaring med at udforme business cases
for overgang til et Cloud miljø. Vi leverer et framework med datadrevne modeller.
Dette skaber en business case, baseret på fakta, som inkluderer forventet afkast af
din investering (ROI) og potentielle finansielle scenarier.
Specialiseret software - Cloudeon har udviklet vores banebrydende software:
OpsAI. Drevet af AI gør OpsAI os i stand til at identificere, vise, modellere og analysere
det eksisterende it-miljø. Med disse informationer kan vi sammenligne omkostninger,
applikationer og integrationer med et tilsvarende miljø på en Cloud-platform.

NØGLEFUNKTIONER
Sammenlign og analyser din eksisterende
it-infrastruktur i real tid, og opnå værdifuld
indsigt i det eksisterende it-miljø.
Klassificer dine applikationer og server
belastninger via vores cloud overgangs model.
Simuler og valider dine business case
scenarier, få øjeblikkelig tilbagemelding på
ændringer og tag datadrevne beslutninger.
Skab en plan for migrering af applikationer og
serverbelastninger baseret på kritiske faktorer,
geografi, sikkerhed og risiko.
Byg en business case drevet af AI og få
anbefalinger baseret på reelle kapacitetsbehov
og forventede omkostninger i cloud.
Få en komplet rapport med alle observationer
på det eksisterende it-miljø og konkrete
anbefalinger for IaaS, PaaS, og SaaS.
Få en grundlæggende rapport med
observationer på det eksisterende it-miljø og
dokumenterede anbefalinger.
Præsentation af rapport og konklusioner på
en skræddersyet workshop.

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

Cloud Transition

Essential

Cloud Reality

Cloud Support

Ultimate: pr. VM

OpsAI SaaS Inklusiv

Cloud Operation

OpsAI SaaS fakturering pr. md.

Cloud reality service
Få din business case baseret på fakta. Skab dit roadmap og begynd overgangen til cloud.

Services og automatisering

Essential

Ultimate

Analyse af operativsystem og middleware sikkerhed

Basal

Detaljeret

Analyse af teknisk gæld i det eksisterende it-miljø

Basal

Detaljeret

Analyse af risiko i det eksisterende it-miljø

Basal

Detaljeret

Totale omkostninger for cloud overgang (TCO)

Basal

Detaljeret

Rightsizing af it-aktiver og datacenter placering baseret på cloudøkonomi

Basal

Detaljeret

Agentløs it-aktiv scanning
Geografisk it-aktiv kortlægning
Kortlægning af fysiske og virtuelle it-aktiver
Kortlægning af operativsystem og middleware aktiver

Licens analyse i forbindelse med en cloud overgang

Ekspertise

–

Essential

Ultimate

Identicer Infrastructure-as-a-Service migrerings kandidater
Identicer Platform-as-a-Service migrerings kandidater

–

Identicer Software-as-a-Service migrerings kandidater

–

Kundespecifik kortlægning af applikations integrationer

–

Licens optimering for cloud

–

Beregning af investerings afkast (ROI) for overgang til cloud

–

Scenarie simulering for overgang til cloud

–

Avancerede business case metrikker baseret på teknologi management taksonomi (TBM)

–

Add-on services

Essential

Ultimate

Platform-as-a-Service Migration Candidates

(

)

(

)

Software-as-a-Service Migration Candidates

(

)

(

)

Customer Specific Application Dependency Mapping

(

)

(

)

Cloud License Optimization

(

)

(

)

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