
Azure Landing Zone gereed in 3 fases

Welke uitdagingen hebben onze klanten?

Technische en functionele onbekendheid met het 
Azure platform. 

Een migratie naar Azure neemt tijd in beslag en heeft 
vroeg of laat impact op de organisatie.

Het Pay As You Go (PAYG) model van Azure kan 
nieuwe uitdagingen met zich meebrengen zoals het 
vooraf inschatten en onder controle houden van de 
kosten.
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Wat levert jou dit op?

 › Uit feedback van diverse eerdere deelnemers komt 
naar voren dat onze workshops een goede fundering 
vormen voor een aantal officiële Azure certificeringen. 
Het niveau van de workshops kunnen we aanpassen aan 
het huidige level van de deelnemers. Vanzelfsprekend 
dienen de workshops aan te sluiten op de agenda van de 
deelnemers.

 › Omdat SoftwareONE een relatief grote Microsoft partner 
is, kunnen we benodigde zaken zoals subscripties en 
eventueel licenties ook gelijk in orde maken.

 › Pas wanneer het HLD is goedgekeurd, gaan we over naar 
de volgende en laatste stap. Als afsluiting van dit project 
vindt er een complete, persoonlijke overdracht plaats 
inclusief toelichting aan de belanghebbenden.

De kennis en ervaring van SoftwareONE draagt ertoe 
bij dat we onze klanten helpen bij het opbouwen van 
de nieuwe Azure omgeving, volledig afgestemd op de 
actuele bedrijfsbehoeften, ambities, beveiligingsvereisten 
en kenmerken van de huidige IT-omgeving. Door onze 
projecten als een joint venture aan te gaan combineren wij 
de input van de klant met onze expertise en best-practices. 
Met deze planmatige aanpak krijgen we sámen het bewezen 
beste eindresultaat.

Azure Landing Zone
Snel en succesvol naar de Microsoft Cloud

Prepare (2 dagen)

Kennis verbreden door een tweetal workshops 
‘Fundamentals of Azure Cloud Platform’ en ‘Cost 
Management & Governance’ 

Design (5 dagen)

Het opstellen van een uitgebreid High Level 
Design (HLD) op basis van de richtlijnen vanuit 
het officiële Cloud Adoption Framework (CAF) van 
Microsoft.

Build (2 dagen)

Realisatie van de Azure Landing Zone gebaseerd 
op het HLD als uitgangspunt voor alle 
vervolgprojecten in Azure . Te denken valt aan de 
migratie van huidige servers en/of databases.

Aan de slag!

Wil je meer informatie over de Azure Landing 
Zone? Of ben je van plan aan de slag te gaan 
met het Azure platform? Neem dan contact 
met ons op.
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Organisaties zijn in het kader van digitale transformatie actief bezig met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden om cloud 
diensten in te zetten. Het identificeren van kansen om cloud technologieën te laten bijdragen aan de ontwikkeling van jouw 
organisatie vraagt om een gestructureerde aanpak. Bij opbouw van de Azure Landing Zone ondersteunen we de organisatie 
daarom met name op de punten die als uitdagend worden ervaren. Denk hierbij aan zaken als kennis en expertise over Azure, 
het nemen van de juiste stappen om Azure goed en veilig in gebruik te kunnen nemen, het toepassen van de juiste  
veiligheid- en beleidsmaatregelen en inzage en controle houden op de verbruikskosten binnen Azure..

Met een krachtige cloud-oplossing kunnen organisaties mee met trends als Artificial Intelligence (AI), Big Data en Machine 
Learning. Het Azure platform van Microsoft brengt schaalbare Cloud toepassingen met snelheid, stabiliteit én veiligheid. Daarbij 
opent zich een wereld aan nieuwe, innovatieve mogelijkheden waar SoftwareONE als Azure Expert (MSP) jou bij kan adviseren. 
Met onze ruime ervaring horen we vaak dezelfde voor- en nadelen voorbij komen. Om organisaties te ondersteunen met de 
fundamentele stappen en vaardigheden op het Azure platform, ontwikkelde SoftwareONE daarom de Azure Landing Zone.


