Azure
VALUE EXPERIENCE
AZURE IN DE IDEALE CLOUDMIX

Binnen het cloud-speelveld
behoort Microsoft tot de
topspelers en heeft zich de
afgelopen jaren met haar Azure
platform ontpopt tot visionair daar
waar het gaat over publieke cloud
diensten.

1.

Het Azure landschap is erg breed en
bevat tal van mogelijkheden en
oplossingen. Gedurende de Azure
Value Experience streven we naar
een gerichte toelichting.
Voorbereidend op de Azure Value
Experience vindt daarom een korte
(telefonische) inventarisatie plaats
waarin we de verwachtingen en de
eerste vraagstellingen toetsen. Uw
input vormt de basis voor het
beantwoorden van bovenstaande
vragen.

Gartner heeft Microsoft’s Azure
cloud als enige het stempel van
industrie-leider gegeven op zowel
Platform as a Service (PaaS),
Infrastructure as a Service (Iaas)
als cloud storage. Publieke
Microsoft clouddiensten die sinds
kort ook een private variant
kennen: Azure Stack.
Wat is Azure?
Wat is het verschil tussen Azure en Azure
Stack? Hoe vind ik nu de ideale
cloudmix? En wat betekenen deze
oplossingen en ontwikkelingen voor onze
manier van denken en doen? Welke
waarde gaat Azure daadwerkelijk
toevoegen aan ons bedrijf?
Het zijn deze vragen die de boventoon
voeren in:
Open Line’s Azure Value Experience.
Interactieve Sessie
In een gerichte en interactieve sessie
doorlopen we gezamenlijk het volgende
stappen:

Wat is Azure? Wat is Azure Stack?
Het samenspel met uw bestaande
ICT-infrastructuur.
We besteden tijd aan Azure en Azure
Stack. Wat is het? Wat kan het
betekenen? En wat “zit er eigenlijk
allemaal in”?

2.

De uitdagingen van uw organisatie?
Elke organisatie heeft tal van
uitdagingen, bewuste en onbewuste.
Vaak trachten we met nieuwe
ontwikkelingen en technologieën
nieuwe oplossingen te vinden en te
bedenken, daar waar de toegevoegde
waarde zomaar zou kunnen zitten in
bestaande diensten, werkzaamheden
en processen. Welke basisprocessen
en activiteiten kunnen we
flexibiliseren, vereenvoudigen of
optimaliseren? In een creatieve
setting exploreren we gezamenlijk

een of twee activiteiten waarin Azure
(in welke vorm dan ook) voor u een
rol kan spelen en – heel belangrijk –
waarde kan toevoegen!
3.

Zien is geloven, doen is ervaren!
Waar mogelijk wordt tijdens de Azure
Value Experience een realtime kijkje
gegeven in de activering van
specifieke functionaliteiten en een
link gelegd naar de uitkomst van de
eerdere blokken.

30 DAGEN - AZURE VALUE TRACK
Het streven is om de uitkomst van Azure
Value Experience voor u zo concreet
mogelijk te maken, een daadwerkelijke
ervaring. Idealiter sluiten we de Azure
Value Experience af met de definitie van
een gerichte Proof of Value: ‘Azure Value
Track’, waarin de gewenste functionaliteit
voor u “aangezet” en geconfigureerd
wordt voor een periode van 30 dagen.
Heel gericht, heel concreet
Meer informatie:
https://openline.cloud/azure-stack/valueexperience/
Of neem contact op met:
Lead Cloud Architect: Marcel Huijten
(marcel.huijten@openline.nl)
of
Cloud Evangelist: Roland Kieboom
(roland.kieboom@openline.nl)

