Afvinklijst cloudmigratie
Zet je eerste stappen naar de cloud

Deze afvinklijst leidt je door een paar eerste stappen die je kunt zetten om
momentum voor je overstap naar de cloud op te bouwen. Nadat je deze ideeën
hebt bekeken, kun je in het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure
meer over het complete migratieproces lezen.

Begin met je bedrijfsstrategie en -planning
Evalueer in hoeverre je klaar bent voor de migratie

Gebruik de Strategische migratiebeoordeling en gereedheidstool om te evalueren of
je klaar bent voor de cloud en te bepalen welke gebieden aandacht nodig hebben.

Identificeer en betrek stakeholders

Neem contact op met sleutelpersonen binnen je organisatie, waaronder zowel IT- als
zakelijke stakeholders. Vroegtijdige betrokkenheid en ondersteuning zal tot een soepeler
en sneller migratieproces leiden.

Stel een plan op

Stel doelen en prioriteiten voor de cloudmigratie vast. Plan rond belangrijke zakelijke
gebeurtenissen en bepaal wat snel succes zou kunnen opleveren, zoals het verhuizen
van applicaties met slechts een paar afhankelijkheden. Dit zal je migratie versnellen.

Maak een schatting van de kosten en het investeringsrendement

Maak een gepersonaliseerde bedrijfscasus voor migratie met de calculator voor de totale
eigendomskosten (TCO) om kosten te plannen en potentiële besparingen te schatten. In dit
Forrester-onderzoek kun je data vinden over het mogelijke investeringsrendement van je
cloudinfrastructuur voor je bedrijf.

Bereid je cloudmigratie voor
Ontwikkel de vaardigheden van je team

Een goede opleidingsbasis is belangrijk voor een succesvolle organisatorische verandering.
Bekijk de gratis training op Microsoft Learn, waaronder cursussen over de basisprincipes
van Azure, oplossingsarchitectuur en beveiliging. Laat je team ook eens naar
Azure-certificering kijken.

Inventariseer en evalueer lokale applicaties

Inventariseer voor de migratie alle lokale servers en evalueer afhankelijkheden. Met Azure
Migrate beschik je over een inventarisatiemechanisme dat je helpt bij de vervolgstappen.
Gebruik Azure Migrate om VM’s, lokale appafhankelijkheden, gereedheid voor Azure,
geschatte kosten en aanbevolen groottes beter te begrijpen.

Weet welke migratieopties je hebt

Er zijn verschillende migratiestrategieën, waaronder
veranderen van host, herstructureren en een nieuwe
architectuur. Lees meer over je opties voor het migreren
en moderniseren van je digitale omgeving.

Overweeg om hulp voor je migratie te vragen

Veel organisaties vragen bij hun cloudmigratie om
externe ondersteuning. Overweeg een Azure Expert
Managed Service Provider of FastTrack for Azure om
snel, vol vertrouwen en met persoonlijke ondersteuning
naar Azure over te stappen. Je kunt je ook aanmelden
voor het Azure-migratieprogramma voor bestpracticeadvies en directe toegang tot Azure-technici, tools en
gesubsidieerde partnerservices.

Leer, optimaliseer en verbeter

Migreer naar Azure
Ontvang meer tips die je weg
naar de cloud vereenvoudigen
Lees het eBook:
Vereenvoudigde
cloudmigratie

Test je migratie met een paar workloads

Bewijs het succes van je migratietraject door minder complexe workloads bij wijze van
proef te migreren en dit te evalueren.
• Gebruik Azure Migrate om een testmigratie uit te voeren zonder dat je lokale machines
daar last van hebben. Vervolgens kun je groepen virtuele of fysieke servers op grote
schaal migreren. Kies ervoor om machines tijdens de overstap uit te schakelen om
downtime en dataverlies te voorkomen.
• Voer een test uit door databases met behulp van Azure Database Migration Service
van je lokale systemen naar Azure te migreren.

Krijg tips over eenvoudig beveiligen, beheren en optimaliseren
Kies voor een cloudaanbieder die je tools biedt waarmee je bedrijfsprocessen kunt
optimaliseren en kosten kunt besparen. Azure Arc helpt je bijvoorbeeld bij het vereenvoudigen
van het beheer van je cloud-, lokale en randomgevingen. Azure Advisor geeft aanbevelingen
om de betrouwbaarheid, beveiliging en prestaties te verbeteren. Meer informatie over het
optimaliseren van je kosten kun je vinden via Azure Cost Management.

Bewaak en verbeter de beveiliging
Bij het kiezen van je cloudaanbieder moet beveiliging de hoogste prioriteit hebben
en na je migratie moet dit een prioriteit blijven. Ga naar Azure Security Center en lees over
best practices voor beveiliging en beheer, aangeboden via het Cloud Adoption Framework.

Migreer efficiënt en op je eigen voorwaarden
Optimaliseer kosten en migreer je data vol vertrouwen
Bespaar geld met de meest kostenefficiënte aanbiedingen voor Windows
Server en SQL Server. Migreer je workloads met een gerust hart naar Azure met
best practices, deskundige begeleiding en tools voor kostenoptimalisatie.

Blijf veilig en veerkrachtig in hybride omgevingen
Bescherm workloads in je hybride omgevingen met intelligente beveiligingsservices
die worden ondersteund door 3500 cyberbeveiligingsprofessionals. Gebruik
ingebouwde veerkracht om kostbare bedrijfsonderbrekingen te voorkomen.

Schaal je workloads en applicaties wanneer nodig
Vergroot de flexibiliteit met de eersteklas Azure-infrastructuur, die is afgestemd op
de behoeften van je bedrijf. Verminder de operationele last met volledig beheerde
applicatie- en databaseservices in Azure.

Bespaar geld en breng je workloads met vertrouwen naar Azure. Krijg best practices
en directe toegang tot Azure-technici, tools en gesubsidieerde partnerservices.

Meld je aan voor het Azure-migratieprogramma ❯
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