Secure Azure Launch Control

Kickstart rejsen til skyen
Det er altafgørende at få it-afdelingen ombord med det samme, når organisationen begynder sin rejse mod skyen. Hvis ikke de er
involveret fra begyndelsen – og ikke har en klar forståelse af formål og værdi ved Azure – så mister projektet sin fremdrift. Derfor
er det et must at gøre transformation til Azure til et fælles projekt fra første dag.
Netop det kan I med workshopforløbet Secure Azure Launch
Control. Forløbet giver jeres team en solid grundforståelse for
Microsoft Azure – og ikke mindst hands-on erfaring, der gør
det muligt at realisere værdien af platformen. Vi demonstrerer Azures alsidighed gennem videndeling og praktiske workshops, så jeres team får øjnene op for, hvordan Azure sikkert og
problemfrit kan integreres med jeres eksisterende værktøjer
og infrastruktur.

Output
•

Indsigt i Microsoft Azures funktionalitet og
muligheder,

•

Forbundne on premises- og cloud-miljøer,

•

Prioriteret oversigt over samtlige servere/
services inklusiv 2ndC’s anbefalinger,

•

Migrering af 10-15 servere/services,

Forløbet kickstartes med en kort Introduktionsworkshop, der
præsenterer kernebegreber og best-practices i Azure, herunder anvendelse af subscriptions, forbindelser, sikkerhed, servere, storage, latency og prisberegning. Derefter implementeres netværk i infrastrukturmiljøer og forbindes til jeres miljø,
og cloud ADFS-infrastruktur i Azure for test- og eventuelt produktionsmiljø etableres (Forløb A).

•

Afsluttende rapport og strategi for jeres
videre Azure-forløb.

Efterfølgende afholdes tre workshops, som introducerer best
practice for opstart af et Azure-forløb. Hver workshop adskilles af et 4-ugers forløb (Forløb B og Forløb C), hvor I med bistand fra 2ndC migrerer servere/services til Azure.
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2ndC’s Secure Azure Launch Control er designet til at uddanne it-professionelle i, hvordan de sikkert migrerer servere til
Azure.
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Secure Azure Launch Control forløb

Workshop 1 (1 dag)

Workshop 2 (1 dag)

Workshop 3 (1 dag)

Workshoppen giver indblik i jeres konkrete
transitions- og migreringsmuligheder med
udgangspunkt i jeres on-premises-miljø. På
forhånd har I udarbejdet en liste over jeres
eksisterende servere/services, som gennemgås under workshoppen. 2ndC ndsætter jeres servere/services i et rammeværktøj, hvor de klassificeres.

Under denne praksisorienterede workshop,
vil I få konkret hands-on erfaring med Azure.
Workshoppen indledes med evaluering
af konverteringsoplevelserne siden sidst.
Workshopdeltagerne inddeles i grupper,
og vi identificerer i fællesskab forskellige
grundkonfigurationsopgaver – f.eks. DNS,
DCHP, fil- eller webservere – som vi konverterer til test-, produktions- eller evalueringsmiljøet i Azure.

Til Workshop 3 evaluerer vi forløbet og samler op på eventuelle spørgsmål.

Det giver jer en grupperet oversigt, hvilket
gør det muligt for jer at prioritere den videre konvertering. Under denne workshop
vælger I den første server/service, som vi
i fællesskab konverterer til Azure. Til sidst
identificeres 1-4 ikke forretningskritiske
servere/services, som konverteres til Azure
inden næste workshop.

Sammen vælger vi en kompleks opgave –
f.eks. en applikation eller en SQL-server – og
konverterer den til Azure. 2ndC introducerer jer til værktøjer, der kan lette administrationen af Azure.

1-4 servere/services identificeres til konvertering inden næste workshop.

Efter workshoppen vil I få overleveret
2ndC’s rapport med fremadrettede anbefalinger samt en strategi for jeres videre
Azure-forløb.

Forløb A (2 uger)

Forløb B (4 uger)

Forløb C (4 uger)

Med bistand fra 2ndC implementeres netværk i infrastrukturmiljøer og forbindes til
jeres miljø og cloud ADFS-infrastruktur
i Azure.

Over de næste fire uger konverterer I 1-4
servere/services som aftalt ved workshop 2.
En konsulent kan være til stede hos jer ½ - 1
dag om ugen for at bistå med konverteringen
(valgfrit).

Over de næste fire uger konverterer I 1-4
servere/services som aftalt ved workshop 2.
En konsulent kan være til stede hos jer ½ - 1
dag om ugen for at bistå med konverteringen
(valgfrit).
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