AZURE LANDING ZONE - QUICKSTART
Microsoft Azure biedt u de mogelijkheid om een veelvoud aan IT-diensten af te nemen uit de cloud,
waarbij u op basis van gebruik betaalt. Naast dat u zo alleen betaald voor hetgeen u gebruikt biedt
Azure u veel flexibiliteit om te kunnen voldoen aan de steeds maar veranderende IT vraag vanuit uw
organisatie.
De mogelijkheden binnen Azure zijn zeer uitgebreid. Dit biedt u veel mogelijkheden, echter maakt
dit het veelal ook ingewikkeld voor organisaties om aan de slag te gaan met Azure. Wat zijn de
mogelijkheden? Welke functionaliteit is voor mij interessant en hoe zet ik die in? Waar begin ik? Om
u snel op weg te helpen heeft PQR de Azure Quickstart ontwikkeld. Hiermee maakt u een vliegende
start met Azure.

WAT BIEDEN WIJ U?
De Azure Quickstart biedt u in enkele dagen een ontwerp en geheel volgens de Microsoft richtlijnen
ingerichte Azure landing zone.

DOELGROEP
Deze propositie is bedoeld voor organisaties die willen starten met het verkennen van Azure, of snel
up-to-speed willen raken met Microsoft Azure.

VOORDELEN
De Azure Quickstart biedt u de volgende voordelen:
▪ In een halve dag (workshop) praten wij u bij over alle mogelijkheden die Azure biedt;
▪ U beschikt in enkele dagen over een compleet en volgens de richtlijnen van Microsoft
ingerichte Azure landing zone. Een solide basis om de Azure diensten snel en eenvoudig uit
te breiden en op te nemen in uw IT-omgeving;
▪ De configuratie van de landing zone wordt geheel gestandaardiseerd, middels blueprints,
uitgerold;
▪ U houdt vanaf de start grip op uw Azure uitgaven door de inrichting van Azure Cost
Management;
▪ De werkzaamheden worden uitgevoerd door een Microsoft Gold Partner met een
gespecialiseerde helpdesk voor technische ondersteuning;
▪ De werkzaamheden voeren wij uit voor een vast tarief, zodat u geen verrassingen achteraf
krijgt.

DE AANPAK
Wij organiseren een workshop waarin we uitleg geven over de mogelijkheden en voordelen van
Azure, en hoe u deze kunt inzetten voor uw organisatie. Vervolgens maken we in deze workshop
gezamenlijk met u keuzes voor de inrichting van uw Azure landing zone. Hierbij gaan we in op de
configuratie van uw Azure tenant, de inrichting van het Azure netwerk en de koppeling met uw
netwerkinfrastructuur. Tevens maken we keuzes voor de inrichting van de rechtenstructuur en het
beheer van uw Azure kosten. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van Microsoft, alsmede de
uitgebreide kennis die wij reeds hebben opgedaan in vergelijkbare trajecten. De keuzes die we
maken werken wij uit in een ontwerpdocument.
Wanneer u het ontwerp heeft goedgekeurd starten wij met de bouw van uw Azure landing zone,
conform het eerder opgestelde ontwerp. De inrichting leggen wij vast in blueprints, zodat u altijd in

staat bent om de volledige landing zone op exact dezelfde wijze opnieuw uit te rollen. Na de
configuratie organiseren we een overdrachtssessie waarin we de omgeving aan u overdragen.
Nadat de tenant door ons is opgeleverd komt onze consultant 1 dag terug voor nazorg.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Nadat u ons opdracht heeft gegeven nemen wij contact met u op voor het inplannen van de
werkzaamheden. Een consultant van PQR bereidt de workshop voor en geeft deze via Teams of bij u
op locatie. Om de juiste inrichtingskeuzes te kunnen maken nemen uw IT-medewerkers deel aan de
workshop. Wij adviseren u ten minste uw systeem- en netwerkbeheerders en uw security officer
deel te laten nemen aan de workshop. Na de workshop werkt onze consultant het ontwerp uit. Dit
wordt ter review aan u opgestuurd. U beoordeeld het ontwerp en stuurt dit naar ons terug. Het
ontwerp is nu vastgesteld.
Nu het ontwerp vast staat start onze consultant met de bouw van uw Azure landing zone. Hij maakt
de tenant aan en configureert deze conform ontwerp. Bij het koppelen van de Azure omgeving aan
uw bestaande netwerk draagt u zorg voor evt. noodzakelijke aanpassingen aan uw firewall en/of
netwerkinfrastructuur. PQR kan u hierbij uiteraard ondersteunen.
Na de bouw organiseren wij een overdracht sessie. Uw medewerkers nemen deel aan deze sessie,
zodat zij enerzijds thuis geraken in de inrichting en anderzijds de inrichting gezamenlijk getoetst
wordt aan het ontwerp.

VEREISTEN
Voor de Azure Quickstart gelden enkele vereisten:
- U beschikt over een VPN-device in uw netwerk waarmee we de koppeling met uw Azure
omgeving kunnen realiseren. In veel gevallen is dit een firewall;

INVESTERING EN VOORWAARDEN
De Azure Quickstart bieden we aan tegen een vaste prijs van € 8000,00 exclusief BTW

