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Azure
Out-of-the-Box
Welke
stappen
doorlopen
we?

Vervolg

Je bent overtuigt van de mogelijkheden en voordelen van Azure en wil
aan de slag. Maar even een veilige Azure omgeving optuigen is niet zo
eenvoudig. Met Azure Out of the Box helpen we je voor een vaste prijs met
een goede uitrol.
Je wil aan de slag met Azure en meteen een goede basis infrastructuur
neerzetten. Met Azure Out of the Box richten we middels een
gestandaardiseerde aanpak een Azure omgeving in met een basis
infrastructuur. Dit houdt in dat we het uitrollen, documentatie opstellen en
governance en security inrichten. We volgen hierin de richtlijnen van Microsoft.
Dit doen we voor een vaste prijs zodat je weet waar je aan toe bent.

Wat levert het op?
Met Azure Out-of-the-Box heb je geen lang project voordat je Azure
omgeving staat. Middels een vaste aanpak en vaste prijs richten we de basis
van jouw Azure omgeving in. Zo weet je direct waar je aan toe bent.
Door gebruik te maken van Azure Out-of-the-Box heb je:
•

Een Azure omgeving die mee kan schalen met de toekomst

•

Een veilige omgeving die ingericht is volgens de richtlijnen van Microsoft

•

Inzicht in de kosten van het gebruik in Azure

•

Advies om kosten te besparen

•

Snel aan de slag door gestandaardiseerde uitrol

•

Eenvoudig innovaties doorvoeren binnen Azure door goede basis

Een goede basisinrichting van Azure
Bij Wortell vinden we dat een goede basisinrichting het begin is van innovaties
binnen Azure. Azure bevat namelijk veel meer mogelijkheden. Om hier in de
toekomst gebruik van te kunnen maken is een goede basis van essentieel
belang. Daarom richten we direct de volgende zaken volgens de richtlijnen van
Microsoft in:

Management

Governance

•

Resource groups (RG)

•

Tenant(s) en Subscriptions

•

Tags (tbv bijv. Dev/Prod, Cost)

•

Policies en Locks

•

VM: Remote beheer

•

Naamgevingsrichtlijnen

•

Azure monitor met Analytics

Virtual Machines

Networking

•

Sizing van Virtual Machines

•

VNet en Subnets

•

Uitrol van Virtual Machines

•

VPN of ExpressRoute

•

Network Security Groups (NSG)

Storage

Keyvault

•

Storage Accounts

•

•

Security center (free)

Passwords, Certificates

Welke stappen doorlopen we?

1
Workshop en
kennisoverdracht Azure

2
High Level Design (HLD)

De 4 stappen:

€10.000,-

3
Inrichting configuratie basis
Infrastructuur Azure

4
Oplevering naar Wortell
Managed Services of Klant

Vervolg:
•
•
•
•
•
•

Migratie: Migreren workloads
Bouwblokken: Toevoegen diverse bouw blokken
Innovatie: Door ontwikkelen Azure platform
Managed Services: Zelf geen beheerlast meer?
Wortell Managed Services neemt al jouw zorgen uit handen.
Data, BI en AI: Aan de slag met slimme dingen! We gaan
data, BI en AI toepassen op de omgeving

De toegevoegde waarde van de Azure
Out-of-the-Box
Met Azure Out-of-the-Box richten we jouw Azure omgeving
veilig en volgens de richtlijnen van Microsoft in. Dit alles doen
we voor een vaste prijs en middels een vaste aanpak. Zo weet
je direct waar je aan toe bent.

Meer weten?
Onze Azure specialisten komen graag langs voor een adviesgesprek of
inventarisatie. Uiteraard kunnen zij je ook in contact brengen met organisaties
die al gebruik maken van Azure. Kom je liever op een van onze locaties langs in
Gouda of Lijnden? Dat kan natuurlijk ook.

Bel ons: 020-7505050
Mail ons: info@wortell.nl

