EN DEL AF

Cloud Transition
Flyt dine applikationer i Cloud med maksimal
forretningsværdi og minimal risiko

Skift usikkerheden i ud dit transitionsprojekt med
forudsigelighed og resultater
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”.
Transition af IT til en ny platform er ofte en overvældende opgave, der forstyrrer
forretningen, skaber uklarhed og har en betydelig økonomisk risiko.
Cloudeon anvender et egenudviklet og gennemprøvet framework indeholdende værktøjer
og processer, der sikrer en gnidningsfri transition til din foretrukne Cloud platform.

NØGLEFUNKTIONER
Transition af servere til Cloud platform med
minimalt behov for at I involveres i processen.
Modernisering af specielt udviklede
applikationer med PaaS services gennem
ekspertrådgivning.
Specialiserede anbefalinger for transitionsmuligheder og applikationer på SaaS baserede
services.

Dit Cloudeon team består udelukkende af specialister i migrering til Cloud. Vi benytter
garanterede test- og tilbagerulnings- metoder, der minimerer risikoen og sikrer minimal
påvirkning af forretningen.

Gennemprøvet framework for
transitionsplanlægning og eksekvering - på alle
typer af miljøer.

Cloudeon er eksperter i Cloud, og har højt uddannede og certificerede eksperter i Cloud
som også har mange års erfaring med normale in-house server centre. Dette gør os i stand
til at rådgive og transitionere dine servere til en Cloud platform med minimal påvirkning af
forretningen.

Forudsigelighed Vores tilgang sikrer fremdrift
og tilsigtede resultater.

Høj fremdrift, lave omkostninger - Cloudeon har udviklet automatiserings værktøjer
baseret på AI, som tillader os at transitionere din it-infrastruktur til en ny Cloud platform
med høj forudsigelighed.
Migrations eksperter - Med omfattende erfaring inden for migrering af applikationer og
servere til Cloud miljøer samt dyb indsigt i moderne migrations metodologier kan Cloudeon
håndtere alle former for transitioner, inklusive modernisering af applikationer.

Sikker model for nedlukning af forældede
it-aktiver med data håndtering.
Support Under og efter transitionsprocessen
garanterer vi fuld support.
Drift Under og efter transitionsprocessen
sikrer vi, at alle løsninger kører og overvåges af
Cloudeons drift center.
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Cloud transition services
Hvad enten du ønsker transition af servere eller en special-tilpasset proces,
har Cloudeon en transitionsplan, som passer til dit behov

Cloud Transition

Optioner

Re-host Server til Cloud (IaaS > IaaS)
Re-platform database eller web application platform (IaaS > PaaS)
Re-platform application til software (IaaS > SaaS)
Re-deploy application til nyt OS (IaaS > IaaS)
Cluster server migration
Multiple geographic sites

Tillægsservices

Optioner

Cloud support – Cloud specialister sidder klar til at hjælpe

(

)

Cloud drift – Dit Cloud miljø i sikre hænder

(

)

OpsAI SaaS - Autonomous operational excellence

(

)

Applikations drift – Dine applikationer i sikre hænder

(

)

Pris

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

Ring til os!

KONTAKT
RING 77 33 71 71

