Hybrid Cloud
Migration
Service
för Microsoft Azure
Insights Hybrid Cloud Migration – Azure (HCM-A)
hjälper dig att flytta till Azure med förtroende
och tillförsikt.
Den är en unik högnivåtjänst som levereras av
experter vars kännedom om Azure kommer att
säkerställa att du förstår, väljer och implementerar
de rätta migreringsalternativen för dina aktuella
och framtida behov.

Utmaning för verksamheten
Molntjänster är numera en accepterad del av många
organisationers IT-tjänster. Det är dock inte alltid lika enkelt
som det verkar att implementera tjänster strategiskt. Även
om du kanske är beredd att migrera till Azure är det svårt att
hitta den tid och de specialistresurser som krävs för noggrann
bedömning av konstnadskontroller, säkerhet, efterlevnad,
tillgänglighet och prestanda. Utformning av en framgångsrik
migreringsplan kräver erfarna områdesexperter för att
säkerställa att du väljer rätt arbetslaster, förstår beroenden
och relationer samt identifierar nödvändiga förändringar.
Vår lösning

Viktiga fördelar
•• Möjliggör säker, kontrollerad
migrering till Azure, med
minimala risker för säkerhet,
kostnader eller prestanda
•• Levereras av mycket erfarna
molnlösningsarkitekter
•• Erbjuder alternativ för att utöka
och skräddarsy tjänsten med
hjälp av Insights portfölj med
tilläggsmoduler

Varför Insight?
Vi är partnern som
kan hantera dagens
behov och omvandla
morgondagen

Insights migreringstjänst för Azure hjälper organisationer med
det komplexa migreringsarbetet. Våra experter ger dig stöd
med en planerad och trygg överflyttning till Azure. Vi använder
beprövade och snabba metoder som har skräddarsytts för
dina behov.

Hantering

Vår tjänst

•• Bekvämlighet

•• Effektivitet
•• Skalbarhet
•• Pålitlighet

Vår tjänst finns tillgänglig på nivåerna Standard och Advanced,
vilket säkerställer att övergripande design, plan och migrering
stämmer överens med dina verksamhetsbehov.

•• Snabbhet

Omvandling

Nivån Standard är fokuserad på mindre och enklare
migreringar, medan Advanced är tillämplig för komplexa
eller mer omfattande arbetslaster.

•• Kompetensdjup

I båda fallen täcker vi arkitektur och byggtjänster för
Azure-grunder.

•• Konsulttjänster
och lösningar

•• Innovation
•• Vision

•• Investering i relationer
•• Partnerinriktning
*Basic är vår kostnadsfria tjänst som endast är tillgänglig för CSP-klienter
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Utöka och skräddarsy din tjänst
Du kan utöka och skräddarsy
vår HCM-A-tjänst med valfria
tilläggsmoduler för att tillgodose
din organisations specifika behov
och budgetar, inklusive:
•• Ytterligare servrar och förknippad
migrerad lagring
20 servrar och/eller 4 TB data läggs
till i migreringstjänsten
•• Exchange Mail-migrering
Flyttar dina e-posttjänster till Office
365 som en del av din överflyttning
till molnet
•• SharePoint-migrering
Flyttar dina SharePoint-platser och
-data till Office 365 eller andra filtjänster
som StorSimple/Azure Files
•• Fullständiga Office 365-migreringar
Flyttar identiteter, e-post, SharePoint,
Skype, konferenssystem osv. till molnet

Hybrid Cloud Optimisation – Azure

Standard

Advanced

Övergripande design
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Standard Azure Build



Grundläggande tjänst

Upptäckt och identifiering



Upp till 20 migrerade servrar



Upp till 4 TB migrerade data



VM till IaaS eller IaaS till IaaS



TCO och storleksjustering



Granskning av Microsoft-licenser



Assisterad validering och testning



Avancerad Azure-version



Upp till 100 migrerade servrar



Upp till 40 TB migrerade data



Analys av SQL, WebApps och PaaS



Fullständig licensgranskning för migrerade



Fullständig validering och testning



Optimering efter migrering



•• Migrering av filtjänster/NAS
Flyttar dina delade enheter till
hybridmolnet med hjälp av lösningar
som StorSimple/Blob Storage/Azure Files
•• Migrering av arkiv/säkerhetskopior/
objekt/magnetband
Flyttar dina arkiv-/objektdata till molnet
och förbättrar datahanteringen
•• RDS-/VDI-migreringar
Undersöker det bästa sättet att flytta
dina befintliga terminaltjänster,
fjärrskrivbord-/VDI-tjänster till
Azure-molnet
•• Optimering
Utökad prestandaövervakning
och support efter migrering

Kontakta din Insight-kontoansvarige för att ta reda på mer om vår tjänst
Hybrid Cloud Migration – Azure
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