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Datacenter Roadmap
Overblik over din cloud rejse

Få en plan for din rejse mod en 
Microsoft Azure platform
Med et Datacenter Roadmap, får du indsigt i mulighederne med 
Azure. Baseret på din IT-virkelighed designes en skræddersyet plan 
for din rejse mod et cloud baseret datacenter inkl. målsætninger, 
budgetter og en klar prioriteret rækkefølge for, hvornår de enkelte 
dele af din rejse skal tages i brug.

Forstå din IT-virkelighed og cloud behov
Vi indsamler grundlæggende informationer om dit IT-miljø, 
mål og budgetter. Vi gennemgår Microsoft Azure platformen, 
og matcher det med din situation, så der kan fastlægges en 
overordnet prioritering og skabes grundlag for det konkrete 
arbejde i workshoppen. 
 
Datacenter Roadmap workshop
På workshoppen får du indgående viden om alle aspekter af 
cloud rejsen, fra planlægning til drift.

Vi gennemgår de relevante områder af din kommende data-
center platform. 

Disse kan f.eks. være udnyttelse af Azure Hybrid Benefits og 
Reserved Instances. Vi vil også planlægge jeres kommende 
netværksarkitektur, backup-politikker og monitorering. 
 
Resultat: Dit færdige Datacenter Roadmap
Efter workshoppen udarbejder vi et Datacenter Roadmap, som 
er tilpasset din virksomheds behov.

Dit Datacenter Roadmap vil udgøre et solidt vidensgrundlag, så 
du kan træffe en informeret beslutning baseret på funktionali-
tet, fremtidig drifts- og migreringsomkostninger mv.

Du kan bruge resultatet som grundlag for din cloud plan  
og/ eller som business case.

Fundamentet for 
rejsen mod cloud

Dit Datacenter Roadmap består af 3 dele, 

en grundig gennemgang af dit eksisteren-

de datacenter, en gennemgang af timen-

go’s moderne datacenter tilgang, og sidst 

en plan for hvordan de to mødes.

Dermed har du fundamentet for din fulde 

datacenter transformation.

Du kan blandt andet opnå fordele indenfor 

sikkerhed, datasikring, samt fjernelse af 

forældede IT-løsninger.

Datacenter Roadmap  35.000,-
Alle priser ex. moms og transport. 
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