windows Migrator+
ONZE INNOVATIEVE METHODE VOOR WINDOWS MIGRATIE-PROJECTEN

MIGRATIE: VAN LAST NAAR LUST
Migraties van Windows-werkplekken en -servers kosten vaak veel tijd en geld én
worden meestal als complex en niet goed bestuurbaar ervaren. Organisaties
begrijpen wel dat migraties noodzakelijk zijn, maar zien dergelijke projecten eerder
als last dan als lust. Dat moet en kan anders, vinden we bij PepperByte.
Daarom ontwikkelden wij Windows Migrator+. Een kostenbesparende en
toekomstgerichte methode die verder kijkt dan de techniek en de beleving van
de klant prioriteit geeft.

EEN NIEUWE KIJK OP IT-PROJECTEN
Oude Windows-versies werken nog steeds, maar worden wel minder veilig.
Ook nieuwe applicaties functioneren er niet naar behoren op. Microsoft is inmiddels
gestopt met de support voor Windows XP alsook voor Windows Server 2003.
Updates van oudere Windows-versies zijn natuurlijk nog steeds mogelijk, maar
kosten meestal veel geld, tijd en inspanning.

De meeste IT-migraties worden op een traditionele manier ingericht en uitgevoerd.
De focus ligt vooral op de techniek. Er is intussen onvoldoende oog voor het
draagvlak bij de IT-gebruikers en managers én de objectieve beoordeling van de
performance van de IT-omgeving.

Door tijd of andere beperkingen wordt vaak gekozen voor deeloplossingen en
wordt onvoldoende nagedacht over stappen die je nú moet zetten voor een
effectieve toekomst. Bijvoorbeeld koppelingen die gemaakt kunnen en moeten
worden met virtual workspaces en specialistische applicaties. Hoog tijd dus voor
een nieuwe kijk op IT-projecten.

ONS CONCEPT IN ESSENTIE
De PepperByte Windows Migrator+ is een vooruitstrevende Windows migratiemethode. Gebaseerd op de nieuwste opvattingen is het een alomvattende
geïntegreerde aanpak, werkend met een toegewijd expertteam én met innovatieve
management tools. We gaan verder dan alleen de technische update, we zorgen
ook voor draagvlak in uw organisatie. Het resultaat is voorspelbaar, kosten blijven
beheerst en u krijgt het gereedschap om tijdens én na het migratieproces uw
IT-omgeving beter te managen.

ORGANISATIES ECHT VERDER HELPEN
Bij PepperByte zijn we van mening dat een migratieproject pas echt succesvol kan zijn
als er sprake is van de formule: Effectiviteit = kwaliteit x draagvlak x capaciteit.
Met alleen een plan van aanpak, IT-kennis of mooie technologie ben je slechts half op
weg. Met een andere aanpak, andere tools, een toegewijd expertteam en oog voor
andere aspecten dan de techniek kunnen wij uw organisatie echt verder helpen.
We hebben intussen bewezen dat onze methode écht werkt.

Ons proces met de klant kent vier stappen:

1. Kijk verder
2. Ontwikkel fundament
3. Bouw
4. Werk beter

De PepperByte Windows Migrator+ zorgt er op een objectieve manier
voor dat organisaties aanzienlijk minder tijd, geld en energie kwijt zijn aan Windows
migratie-projecten. Daarnaast is de methode erop gericht om op verschillende
manieren extra waarde toe te voegen. Zoals: beter inzicht en vereenvoudigd
management van het IT-landschap, het reduceren van projectrisico’s en ontwikkelen
van draagvlak bij gebruikers én de koppeling met virtual workspaces en specialistische
applicaties. Kortom, we maken uw IT-omgeving klaar voor de toekomst!
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VOORDELEN:

. Voor Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 en 10.

. Helder inzicht in de voortgang, de kosten

. Voor Windows server 2003, 2008, 2012 en 2016.

van het project en uw applicatie-landschap.

. Een alomvattende geïntegreerde aanpak.

. Reduceert kosten, tijd en risico’s.

. Met gebruik van zelf ontwikkelde, innovatieve,

. Draagvlak bij gebruikers.

management tools.
. Én een toegewijd expertteam!

. Werkt exact conform specificaties.
. Klant aan het roer.
. Een gedegen fundament voor de toekomst.

KIJK VERDER

WERK BETER

Doelen vaststellen, inrichting objectieve

Opleveren volledige management tool,

management tools, in kaart brengen van

nazorg en communicatie met

de organisatie en het IT-landschap,

stakeholders; werken met meer

stakeholders informeren en betrekken,

plezier, nu en in de toekomst!

migratieplan aanscherpen.

ONTWIKKEL FUNDAMENT

BOUW

Harmonisatie van functies en gebruiker/

Ontwikkeling packaging formats,

server-typologieën, compliance check,

migratie naar gebruiker/server-

pakketselecties, software-updates en

eindsituatie, controle-checks en

communicatie met stakeholders.

communicatie met stakeholders.

“Voor onder andere een groot ziekenhuis in het Groene Hart hebben wij
aangetoond dat je Windows migratie-projecten daadwerkelijk op een andere
manier kunt organiseren en realiseren. De klant stond zelf aan het roer en de
gebruikers ervaren nu vooral de voordelen van de migratie. Dat is wat wij
bedoelen met onze belofte ‘kijk verder, werk beter’.”

DANIEL NIKOLIC, CTO PEPPERBYTE

Wilt u weten wat InControl+ voor u en uw organisatie kan betekenen?
Bel of e-mail:

Daniël Nikolic (06 21 51 1752, d.nikolic@pepperbyte.com) of
Brian Idoe (06 31 96 3027, b.idoe@pepperbyte.com).

Tijdens een kop koffie leggen zij u graag uit hoe wij ook uw organisatie echt
verder kunnen helpen.
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