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Office 365 Assessment
En del af din cloud rejse

Få en plan for at flytte din it til Office 365
Du får klar besked om, hvad det kræver og koster, at flytte din it til Office 365 platformen på
en måde, der sikrer sammenhæng med din it virkelighed og resten af din Microsoft cloud
platform, samt en beskrivelse af fordele omkring GDPR overholdelse, sikkerhed, drift m.m.

Dataindsamling og analyse
Vi indsamler grundlæggende informationer om din nuværende
mail, skype, fil- og Sharepoint miljøer.
Baseret på din data, definerer vi grundlaget for et fremtidigt
Office 365 miljø. Sammen med en licens beregning, giver det os
datagrundlag til beregning af hvad det vil koste, at drive og flytte
dine relevante Office services til Office 365.

Forstå og tilpas til din it virkelighed
Dataindsamling foregår over en workshop, hvor vi indkluderer
elementer, som GDPR, sikkerhed, nuværende drift, bruger
oplevelse og omkostninger som en del af vurderingen.

En del af en samlet cloud
roadmap
Office 365 assessment er det økonomiske
beslutningsgrundlag for Office 365 delen
af din cloud roadmap.
Din cloud roadmap består af fire
komponenter med konsoliderede fordele:
Office 365, EMS, Windows10 og Azure.
Sammen udgør disse fundamentet for din
fulde cloud transformation.

Dette sikrer, at dit beslutningsgrundlag er baseret på din
konkrete situation.
I dette stadie, identificerer vi også lavt hængende frugter, og
indsamler grundoplysninger til implementering af vores Office
365 cloud platform komponent.

Beslutningsgrundlag for Office 365 migrering
Vi udarbejder en rapport, der giver dig en optimeret beregning
af omkostningen for, at skifte til Office 365.
På det grundlag, kan du tage en informeret beslutning baseret
på omkostning ved migrering, fremtidig drift og generelle fordele
ved, at skifte til Office 365.

Praktisk information





Onsite
15.000 kr.
For it ansvarlige

Resultatet kan bruges som grundlag for din egen business case.
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