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SURFcumulus Professional Services:
Praktische begeleiding van je Cloud Journey

Jouw reis naar de Public Cloud
via de kortste en beste route.
Als geselecteerd deelnemer in het
Dynamisch Aankoop Systeem van SURF,
biedt Sentia je praktische begeleiding van
jouw Cloud-migratie. We brengen
aantoonbare ervaring voor jou in stelling
om je ‘Landing Zone’ in te richten, zodat
je een vliegende start maakt en de
hoogste niveaus van Security,
performantie en beschikbaarheid
behaalt.
Wil je daarna aanvullende begeleiding
of beheertaken aan Sentia overlaten
dan kan dat ook. Jij staat namelijk aan
het roer en wij denken en werken mee…
Ons motto is dan ook: You Lead the Way!

Ervaring – migraties en beheer geleverd aan
organisaties van alle omvang (zie ook
www.sentia.com).
Erkend – gecertificeerd door de 3 populairste
Public Cloud-leveranciers.
Bewezen aanpak – door de tijd bewezen Landing
Zone; no-nonsense werkwijze; efficiënte en
praktijkgerichte Migratiemethode (‘5D-model’).
Migratie op maat – kies uit Lift and Shift voor
een snelle een-op-een migratie, een compleet
herontwerp specifiek voor de Cloud, of een
tussenvorm naar eigen wens.

Drie gebieden van samenwerking op weg naar de Cloud

CENTRAAL BELEID EN BEHEER

1 – Landing Zone.
Als je meerdere Workload overzet naar
de Cloud, wil je niet steeds opnieuw het wiel
uitvinden. Controls op Security en Compliance,
Kostenbeheersing en bijvoorbeeld op je
Toegangsbeheer wil je je in éénmalig en
centraal kunnen instellen.
Dát doe je in jouw Landing Zone, waarop je de
Workloads neerzet. Bij aankomst, ‘erft’ elke
Workload de rechten en beperkingen die jij
centraal bepaald hebt! Daarna kun je nog
extra regels toepassen op de specifieke Workload,
bijvoorbeeld om die aan bijzondere financiële
rapportage te koppelen.
Ook het later aanpassen van die regels doe je
centraal, terwijl de Landing Zone continu
controleert of de Workloads nog steeds
alle regels volgen (en je een seintje geeft
als er iets zou afwijken).

Compatibel met SURFconext – je Landing Zone is
100% API-gedreven en is daarom compatibel
met talloze beheertools, waaronder SURFconext.
Baselines afdwingen – bepaal de grootste
gemene deler en leg die volautomatisch op
aan alle accounts: Security & Compliance,
netwerk, kostenbeheersing en –rapportage, …
Accounts aanpassen – maak extra ‘profielen’
waarmee je bijvoorbeeld extra beveiliging oplegt
voor Workloads die met gevoelige informatie
werken.
Razendsnel opleveren – door vérregaande
automatisering, lever je een nieuwe omgeving op
binnen seconden op in plaats van weken.
Landing Zone op maat – tijdens de eerste fases
van een compact en praktijkgericht onderzoek,
bepaal je samen met Sentia hoe jouw Landing
Zone eruit moet zien. Na oplevering kun je er
direct mee aan de slag (of laat je dat beheer
aan Sentia over).

J O U W M I G R AT I E E N O N Z E E R VA R I N G

2 – Efficiënte Migratie.
Met de succesvolle migraties van meer dan
60 grote en kleine organisaties achter de
rug, perfectioneerden we het vooronderzoek, de definitie en ontwerp van
jouw specifieke oplossing én het
ontwikkel- en uitrolproces.
We ‘kleden het proces uit’ tot wat je
minimaal nodig hebt om succes te
garanderen en een vlotte migratie te
plannen.

Het 5D-model voor Cloudmigraties: een
bewezen en vooral pragmatische aanpak

Heb je een projectteam en Cloud-kennis in
huis dan kun je ervoor kiezen om ‘Develop’
en ‘Deploy’ zelf te doen. Daarvoor maak je
gebruik van de praktische Roadmap en
het design dat we tijdens ‘Define’ en
‘Design’ samen opstelden.

CENTRAAL BELEID EN BEHEER

Integratie

3 – Assistentie, advies en/of
beheer na de Migratie.
Applicatie

Na de Migratie kan Sentia het dagelijkse
beheer voor je oppakken en staat dan
bijvoorbeeld in voor het tijdig oplossen
van Incidenten en het bewaren van de
beschikbaarheid. Daarop gelden harde
garanties zodat je exact weet waar je
aan toe bent.
Onze kernactiviteiten bestrijken het
totaal van het moderne ICT-bereik,
binnen vier specifieke domeinen. Dat
maakt dat je in Sentia een toekomstvaste partner vindt, waar jouw Cloud
Journey ook heen mag leiden.

(Big) Data

Journey to the Cloud
Sentia: een toekomst-vast portfolio en ruime
ervaring in vier kennisgebieden

Een populaire keuze is om - na de eerste
Migratie - de banden tussen jouw applicatieDevelopers en Sentia’s Infra-as-Code-Developers
en Architecten verder te versterken. Door het
vroegtijdig onderkennen van niet-operationele
onderwerpen, kunnen jouw en onze Developers
eerder in actie komen – en reageer je meer
‘Agile’ op nieuwe ontwikkelingen.

OVER SENTIA

Full-stack Partner op en rond
de Public en Private Cloud
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Sentia is een partner op het gebied van kennis, assistentie en beheer van
alles dat met Cloud te maken heeft. Historisch gezien, hebben we een
sterke achtergrond in bedrijfskritische applicatie, Cloud-stacks en Security /
Compliance.
Klanten vertrouwen op onze kennis om hun applicaties, processen en
organisatie te optimaliseren – en de ICT-stacks waarop zij zijn gestoeld.

Ervaring sinds 1999; Cloud-ervaring vanaf dag 1

Omzet van € 120 miljoen

620+ medewerkers

In de Top-5 op het gebied van Managed Services
in Europa

Lokale dienstverlening en support in 3 landen

Gecertificeerd partner van de 3 populairste
leveranciers van Public Cloud

Actief in NL, BE en DK maar met internationale
implementaties op alle continenten

Ratio tussen Public en Private Cloud: 20 - 50

ABOUT SENTIA

Portfolio, high-level overview

Cloud Transformation

Application Control

Become the disruptive
force in your industry
tomorrow. You Lead
the Way!

Keep your platform
available and secure;
remain firmly in control.

Cloud Foundation
Technology and
services to support your
application-centric
organisation today.

No more second guessing; get a second opinion today.
Contact our Architects and Consultants today for a ‘no strings attached’ conversation.

Sentia NL

Sentia BE

Sentia DK

+31 88 424 22 00
info@sentia.com
www.sentia.com/NL

+32 9 274 29 00
info@be.sentia.com
www.sentia.com/BE

+45 33 36 63 00
info@sentia.dk
www.sentia.com/DK

