BlueDolphin Cloud Assessment

ValueBlue

Uw
gefundeerde
roadmap naar
de Cloud
We zien dat veel organisaties het moeilijk vinden

Resultaat

om inzicht in het eigen IT landschap te krijgen, laat
staan te weten op welke manier de ontelbare

Na 12 dagen ontvangt u een adviesrapport bestaande

mogelijkheden van de Cloud aansluiten op het eigen

uit de meest logische en voordelige stappen voor

landschap. Het BlueDolphin Cloud Assessment helpt

migratie naar Microsoft Azure. We lichten toe waarom

organisaties om de eerste stappen naar de Cloud te

gekozen is voor specifieke workloads en waar u

zetten. Binnen 12 werkdagen wordt met

rekening mee moet houden. Tevens worden de

BlueDolphin een totale weergave gecreëerd van het

relaties en afhankelijkheden binnen uw IT landschap

eigen IT landschap. Op basis hiervan worden de

aansprekend gevisualiseerd, waardoor de impact van

workloads die het best naar Azure kunnen worden

de migratie helder is en direct beslissingen evenals

gebracht uitgewerkt. IaaS, PaaS, SaaS, Backup,

concrete vervolgstappen kunnen worden gepland. Tot

Disaster Recovery, connectivity or security: iedere

slot richten we een roadmap in zodat u op basis van

relevante workload op het gebied van kosten,

gefundeerde beweegredenen uw eerste stappen naar

veiligheid, flexibiliteit, schaalbaarheid,

de Cloud kunt zetten. Het totale rapport vormt het

beschikbaarheid en regelgeving wordt volledig

fundament voor uw corporate Cloud strategie.

uitgewerkt.

Kosten en funding

Werkwijze
Gedurende 12 dagen duiken we het IT landschap van
uw organisatie in. Op basis van de informatie die

twaalf werkdagen uitgevoerd tegen een tarief van
€12.000,- exclusief BTW. In veel gevallen is Microsoft

BlueDolphin verzamelt, wordt inzichtelijk met welke
applicaties, databases en servers uw organisatie heeft
en hoe deze onderling samenhangen. BlueDolphin wijst
de meest kansrijke workloads aan om naar Microsoft
Azure te migreren en brengt context en kosten in kaart.

jelle.visser@valueblue.nl

Het Azure Readiness Assessment wordt gedurende

bereid te investeren in het assessment. We vragen u
contact met ons op te nemen, zodat we samen
kunnen kijken waar uw verbetermogelijkheden in de
Cloud liggen.

www.valueblue.nl

+31 (0) 6 1255 7863

