
OMS True hybrid datacenter

Om våra Workshops

Lämplig mottagare

Tid & plats

Vad får man med sig?

Hur skapar ni de riktiga hypridfördelarna med Azure?

Altitude 365 | Vi har tagit fram en rad olika workshops, som 
alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja 
er digitaliseringsresa.

Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för 
en skräddarsydd upplevelse!

Denna workshop riktar sig till IT-chefer och IT-proffs.

Total tid är fyra dagar varav själva workshoppen är tre dagar och sker på plats hos 

er och en dag avsätts för möten, dokumentation och uppföljning/avrapportering 

över Skype/Teams. Dag 1 Proaktiv monitorering, dag 2 Automation och dag 3 Konti-

nuitetsplanering. Workshopen förutsätter på förhand uppsatt labbmiljö.

Syftet är att få upp alla OMS-delar för att de ska kunna användas direkt efter avslu-

tad Workshop. Ni får en tydlig förståelse för hur ni ska använda tjänsterna för att 

underlätta och automatisera processer, minska kostnaderna och säkra er IT-miljö.

Efter avslutad workshop har ni fått med er: En genomgående förståelse för alla pro-

dukter i OMS, en grunduppsättning av respektive tjänst i OMS att bygga vidare på, 

Ett hybridhanterat datacenter samt en framtidsplan på hur ni kommer vidare.

Vad är Azure? Det kan beskrivas som Microsofts toppmoderna datacenter i molnet. 

Oavsett var ni befinner er i resan mot molnet – eller om ni har valt att investera i ett 

eget datacenter – så passar den här paketeringen er. 

Hur testar vi ett katastrofscenario? Är ett sekundärt datacenter en för stor investe-

ring? Litar ni på att en backup är skydd nog? Varför sker katastrofer och hur kan ni 

skydda er mot dem? Under en fyra dagar lång workshop går vi igenom flera olika 

produkter som ger er riktiga hybridfördelar med Azure innehållande:
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Identifiering - Tillsammans identifierar vi ert behov inom backup/DR, loggning, 

automation och säkerhet.

Integration - Vi skapar en förståelse för hur produkterna hör samman och hur ni 

kan maximera värdet av paketeringen hela vägen från design till visualisering.

Vägledning - För vidare anpassad konfiguration, hybridanslutning av ert datacen-

ter, samt Altitude plusmeny.
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