
AWS-MIGRATIEPLANNING
Ondersteuning in de migratie van on-premise workloads naar de Cloud

Wanneer je een AWS-migratie op het programma 
hebt staan sta je voor een reeks aan opties om 
Amazon Web Services te selecteren. De vele opties 
betekenen ook oneindig veel mogelijkheden: kies 
je voor een on-demand of dedicated omgeving? 
Heb je dezelfde configuraties nodig die je ook 
on-premise hebt uitgerold? En hoe zit het met 
je bestaande Microsoft-licenties? Kun je ze 
meenemen of is het slimmer om nieuwe licenties 
te kopen?

Wanneer je de opties voor een migratie naar 
de cloud evalueert of jouw licentiekosten 
verlaagt, kun je profiteren van het AWS 
Optimization & Licensing Assessment (AWS OLA). 
Het nemen van migratiebeslissingen gebeurt  
hier op basis van accurate data. In het rapport 
wordt gewezen op jouw bestaande licentierechten 
en laat tevens zien hoe je kunt besparen op 
licentiekosten van derden. Het programma biedt 
nieuwe en bestaande klanten een beoordeling 
van de huidige omgeving en biedt de antwoorden 
die je nodig hebt zoals het opstellen van een  
AWS-migratieplanning. 

“De AWS Optimization & 
Licensing Assessment biedt 
je de inzichten die nodig 
zijn voor een weloverwogen 
migratiebeslissing.”  
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Hoe kunnen wij je helpen? 
Neem contact op voor meer 
informatie AWS

T.  +31 (0) 20 2586800 

E.  info.nl@softwareone.com 

W. www.softwareone.nl

  Data Discovery

 ›  Verzamel snel jouw huidige 
implementatiegegevens met behulp van 
zoekhulpmiddelen die zijn ontworpen voor  
een snelle verzameling van gegevens.  
Agent en Agentless opties beschikbaar.

 › Identificeer jouw on-premise rekenkracht,  
opslag en geheugen.

 › Begrijp precies wat je momenteel in gebruik 
hebt, hoe het wordt gebruikt en wat het kost  
om het te onderhouden.

 Optimalisatie

 › Begrijp het potentieel van het aanschaffen van 
bestaande Microsoft-licenties of het kopen van 
nieuwe licenties.

 › Op/afschalen van on-premise resources om 
besparingen te realiseren door over te  
schakelen op cloud-based computing.

 AWS-migratieplanning

 › Evalueer meerdere cloudscenario’s op basis van 
locatie, aankooptype, gebruik en andere input.

 › Bouw een op feiten gebaseerde businesscase, 
ondersteund door een uitgebreide 
kostenberekening.


