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5 TRIN
til succesfuld
cloudmigrering
Få det bedste ud af din migrering
til skyen med Microsoft Azure
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Flere og flere virksomheder begynder at søge mod
skyen. Det er der nemlig mange fordele ved.
Når du migrerer til en cloudbaseret løsning, får du mindre at vedligeholde, lavere driftsomkostninger og større sikkerhed - både i forhold til
oppetid, men også når det gælder beskyttelse mod hacking eller sågar
brand- og vandskader.
Ved at rykke dele af jeres on-premise setup til skyen, sikrer du dig
desuden mod en række risici, som er forbundet med at have databaser,
applikation og andet IT lokalt.
·
·
·
·
·

For lidt kapacitet i pressede perioder
Underudnyttet kapacitet til hverdag - og det er dyrt!
Store omkostninger forbundet med fornyelse af licenser
Større risiko for nedetid, nedbrud og andre fejl i serverne
Ophør af support og opdatering af software

Men hvordan sikrer du dig
en vellykket cloud-migrering?
Ved første øjekast kan det virke komplekst og besværligt at begive sig
ud på en migreringsrejse. Men det behøver det ikke at være.
Det kræver bare den rette tilgang og de rette værktøjer. Og dem får du
selvfølgelig i denne guide.
Med 5 trin får du det bedste udgangspunkt for en succesfuld migrering
til skyen med de datavarehuse, applikationer, SQL servere mm., som ikke
behøver at ligge lokalt hos jer.
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Få styr på baggrunden
caret-right
for din cloudmigrering

Inden du beslutter dig for at rykke dele af din IT-infrastruktur op i skyen, skal du
selvfølgelig have styr på incitamentet for at gøre det.
Hvorfor vil din virksomhed migrere til skyen - og hvorfor nu?
Det er vigtigt i forhold til flere forskellige faktorer, der alle har indflydelse på
selve migreringen.
·
·
·
·
·

Delegering af opgaver til medarbejdere og teams
Afstemning af interessenter som fx applikationsejere
Allokering af budget til migreringen (som kan finjusteres senere)
Forretningsmæssige målsætninger og måling af KIPI’er på sigt
Hvornår du skal bruge ekstern support til migreringen

Så snart du har baggrunden for din virksomheds cloudmigrering på plads, bliver
det meget nemmere at afstemme med involverede parter; både internt og eksternt.
Med forretningsmæssige målsætninger som argument, bliver det mere gennemsigtigt for resten af organisationen, hvorfor IT-infrastrukturen skal ændres. Og dét
er vigtigt, fordi du kun kan lykkes med migreringen med den rette støtte fra IT,
sikkerhed og de applikationsejere, der uundgåeligt bliver påvirket.
Desuden gør det også næste trin meget nemmere...
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Fastlæg en plan for flytningen

Når du har fremhævet fordelene over for interessenterne, og strategien er defineret, er det tid til at planlægge selve migreringen. Her er der selvfølgelig også nogle
ting at holde styr på.
Helt overordnet kræver det, at du danner dig et overblik over tre punkter, som vi
har beskrevet her:

Hvilke applikationer, servere, virtuelle maskiner mm. skal flyttes?
Ikke alt egner sig til at blive sendt i skyen. Nogle aktiver er slet ikke kompatible med
cloudplatforme, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke workloads du skal
migrere, og hvad der fortsat skal være del af et on-premise setup.
Med andre ord skal du vurdere din digitale ejendom – og det behøver du ikke at
gøre manuelt.
Azure Migrate er en samling af værktøjer og tjenester til cloudmigrering, som
blandt andet gør dig i stand til at opdage, vurdere og migrere servere, databaser og
infrastruktur. Du kan ved hjælp af kunstig intelligens og automatisering vurdere din
dataparathed og vurdere, præcis hvilke servere mv., som du kan migrere til skyen.

Hvem skal stå for migreringen?
En stor del af planlægningen går på, hvem der skal sørge for hvad under migreringen. Hvilke medarbejdere og teams skal i spil på hvilke tidspunkter, og skal I overlade
dele af migreringen til en ekstern partner, fx en certificeret Microsoft Partner?
Afhængig af jeres ressourcer og kompetencer, kan det være en god idé at samarbejde med en partner, der kan hjælpe jer med en sikker og gnidningsfri migrering.
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Hvilke omkostninger er der i forbindelse med migreringen?
Som vi nævnte under strategien, skal der lægges et budget. Hvilke omkostninger er
der i forbindelse med flytningen til skyen?
Her skal du være på udkig efter, om der er workloads, som kræver ekstra analyse og
planlægning at flytte. Mange workloads kan uden ændringer køres på Azure, men
der kan være applikationer, der består af flere servere eller virtuelle maskiner. Her
er det en god idé at investere i konsolideret planlægning for at identificere dem og
flytte dem til skyen.
Derudover har du selvfølgelig brug for at vide, hvilken belastning du bruger
on-premise og dermed, hvor meget kapacitet du skal bruge i Azure. Uden at du
får hjælp af intelligente planlægningsværktøjer, kan du nemt komme til at estimere enten for lavt eller for højt – og det kan føre til problemer med udeevnen eller
belastning af budgettet.
Azure Migrate kan f.eks. hjælpe med at estimere cloudomkostninger
og kapacitetsbehov.

Er du klar til at migrere til skyen?
Kunne du tænke dig at se, præcis hvordan cloudmigrering
kan hjælpe dig i din situation, så bestil en uforpligtende snak
om tilstandsrapport via vores hjemmeside. Vi gennemgår dit
nuværende setup og giver dig tips til konkrete forbedringer, du
kan skabe ved at bruge Azure.

Lad mig høre mere om en tilstandsrapport

arrow-right
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Forbered dig og dine teams

Når du har fundet de teams, der skal udføre migreringen, skal du selvfølgelig forberede dem teknisk og sætte dem ind i de forskellige steps og tiltag, I skal gennemføre under skiftet fra on-premise til Azure cloudplatformen.
Inden du påbegynder selve migreringsfasen, bør du desuden skabe et platformsfundament med såkaldte landingszoner. Landingszonerne kan samles på platformsfundamentet og er klargjort til dine workloads, som skal flyttes til eller udvikles i
skyen, ved hjælp af kode. Det er en stor fordel, når jeres on-premise maskiner og
-aktiver skal flyttes op i skyen. De fleste implementeringstiltag i skyen kræver nemlig infrastruktur som kode.
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Udfør selve migreringen

Når du har gjort de indledende forberedelser, kan du gå i gang med første del af
migreringen: Replikation af on-premise aktiviteterne i Azure. Det kan gøres asynkront eller synkront. Fælles for begge er, at de sikrer, at live-systemer kan kopieres til
Azure uden nedetid. Det er også vigtigt at sikre sig, at kopierne i Azure synkroniseres
løbende ved data- eller serveropdateringer i overgangsfasen.
Nu er det tid til at påbegynde testmigreringen i Azure. Ved at teste sikrer du dig,
at systemet fungerer, som det skal, og at migreringen kommer til at forløbe som forventet. Når du tester migreringen i Azure, sker det med replikerede data, uden at det
påvirker dit on-premise setup. Generelt anbefaler vi, at du kører mindst én testmigrering for hver af dine maskiner, inden du flytter den rigtigt.
Når din testmigrering viser sig at fungere, som den skal, kan du gennemføre den
endelige migrering af dine on-premise maskiner. Dette kan Azure Migrate også
hjælpe dig med. Den kan sågar deaktivere dine applikationer on-premise.
Nedlukning af on-premise infrastrukturen er det sidste skridt i selve migreringen.
Vi anbefaler, at du gør det relativt hurtigt efter migreringen – særligt hvis din motivation for at flytte IT i skyen var at sænke driftsomkostningerne. Når du har slukket for
de aktiver, der ikke længere er brug for at have fysisk hos jer, er migreringen fuldført.
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Overvåg din cloudplatform
og opnå resultater

En migrering er ikke nødvendigvis vellykket, blot fordi den er overstået. Nu gælder
det om styre driften og udviklingen af cloudplatformen efter de forretningsmæssige
målsætninger, som lå til grund for migreringen.
Gode driftspraksisser for de migrerede workloads hjælper dig med at undgå nedetid
og sikrer, at applikationer kører, som de skal.
Styring og overvågning er nødvendigt for at sikre dig, at I overholder virksomhedens politikker. Blandt andet kan det gælde krav til IT-sikkerheden. forretningsmæssige risici samt regler og standarder for jeres branche.
Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at du hele tiden har det fulde overblik over din
cloudbaserede IT-infrastruktur. Det hjælper dig nemlig med at tilpasse indsatserne,
så de giver størst muligt forretningsmæssig værdi og færrest mulige driftsafbrydelser.
Blandt andet kan du:
· Dokumentere kritikalitet og forretningsværdi for hver af dine workloads
· Fastlægge tids- og værdimålestandarder for driftsafbrydelser
· Implementere løsninger, der kan minimere afbrydelser og sikre hurtig genoprettelse
På den måde kan du sikre dig, at din cloudplatform hele tiden fungerer optimalt, og du
kan begynde at udvikle og innovere på platformen for at opnå endnu bedre resultater.

Nyttige værktøjer til administrering i Microsoft Azure
Azure
Backup
Med Azure Backup får
du sikre og omkostningseffektive løsninger
til sikkerhedskopiering
samt gendannelse af
dine data fra Azure
cloudplatformen.

Azure
Monitor
Opnå fuld syndlighed
I dine applikationer,
din infrastruktur og dit
netværk. Azure Monitor er en omfattende
løsning til indsamling,
analyse og handling på telemetri fra
både dine cloud- og
on-premise miljøer.

Azure Well
Architected
Review
Få muligheden for at
vurdere dine workloads
i forhold til bedste
praksis, og se hvilke
handlingsrettede næste
skridt du kan tage for
at optimere dit setup.
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Kom sikkert i skyen med
hjælp fra Toolpack
Hos Toolpack hjælper vi alle typer virksomheder med digitalisering og datadrevne
beslutninger. Vi mener, at samarbejde, vidensdeling, kunstig intelligens, dataanalyse og automatisering er hovedingredienserne til at drive en sund forretning.
Siden 2002 har vi været Microsoft Partnere og har hjulpet flere end 3000 virksomheder i Danmark, Island og Grønland med at få maksimalt udbytte af Microsoft
365 platformen, herunder cloudplatformen Microsoft Azure.
Vi vil også rigtig gerne hjælpe dig og din organisation.
Kunne du tænke dig at se, præcis hvordan cloudmigrering kan hjælpe dig i din
situation, så bestil en uforpligtende snak om tilstandsrapport via vores hjemmeside. Vi gennemgår dit nuværende setup og giver dig tips til konkrete forbedringer,
du kan skabe ved at bruge Azure.

Lad mig høre mere om en tilstandsrapport
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