Van servers
naar Azure

Onderdeel van de
digitale transformatie

De digitale transformatie gaat over verandering en
flexibiliteit. IT speelt hier een belangrijke rol in.
Wij maken IT simpel en stellen deze in hapklare
brokken beschikbaar voor jouw bedrijf.

“’We hebben computers en een e-mailadres
dus we zijn digitaal getransformeerd.’ Het is fijn
dat degene die dit zegt niet is aangewezen op
postduiven, maar er is toch echt meer nodig om
digitaal getransformeerd te zijn.”
(Nicolai Fabian – Rijksuniversiteit Groningen)

Verandering is onvermijdelijk en jij moet
het heft in eigen handen nemen op de
weg van ‘de digitale transformatie’.
Het draait om nieuwe businessmodellen,
slim gebruik van data en techniek die je
samen met nieuwe vaardigheden omzet
in waarde voor jouw bedrijf. Een bedrijf
kan nog zo veel nieuwe technologie
aanschaffen - als het niet in staat is om
waarde te creëren is er geen sprake
van digitale transformatie.

Cloud first, tenzij…

Bij Lime Networks snappen wij dit!
Wij focussen op de technische kant
en stellen dit in hapklare brokken
beschikbaar. Zo kan jij focussen op de
zaken die de verandering gaan maken
in data, processen en vaardigheden
in jouw bedrijf. Of jouw servers nu op
kantoor staan, in een datacentrum of
(gedeeltelijk) in de cloud - wij helpen
je altijd in de volgende stap van de
digitale transformatie.

Trage servers of andere serverproblemen die de voortgang, kwaliteit en productiviteit
van het bedrijf in de weg staan? Wanneer je geen zin meer hebt in veiligheidsproblemen of drama is het tijd om stappen te zetten in de digitale transformatie. ‘Cloud first
tenzij...’ is een mooi startpunt die past bij deze filosofie. Op technisch gebied zijn er
een aantal valkuilen, die wij graag voor je benoemen én voorkomen.

Zo zorgt Azure voor prestaties, beveiliging en continuïteit
• Kwalitatieve prestaties ‘on demand’.
De schaalbaarheid en betaling naar
gebruik zorgen voor de flexibiliteit die
jij nodig hebt om prestaties te kunnen
leveren. Groeit of krimpt je bedrijf?
Je bent er klaar voor en kunt direct
acteren. De valkuil is dat je kosten niet
stijgen per medewerker bij de omzetting van CAPEX naar OPEX.
• Een nieuwe dimensie van beveiliging.
Als vroeger iemand inbrak en de fysieke
server meenam, was je alles kwijt. Met
Azure is dit gelukkig niet meer zo. Al
jouw data staat op een veilige locatie
in de cloud. Het is zelfs zó veilig dat
niemand weet waar het precies staat.

Dat maakt ook niet uit, want het gaat
erom dat het gewoon goed werkt. De
valkuil zit in je focus op security. Deze
moet niet verdwijnen, maar zich juist
aanpassen aan de nieuwe werkwijze en
techniek van de cloud.
• The show goes on. Komt er water op
een server, valt er een bom op, gaat
hardware stuk of is er een stroomstoring? De continuïteit blijft gewaarborgd.
De cloud zorgt voor jouw redundantie.
Valt er iets uit, dan merk jij daar dus
niks van. Je kunt gewoon door blijven
werken. De valkuil is dat cloud niet zorgt
voor redundantie, maar de inrichting
ervan wel.

De verschillen tussen oud en nieuw serverbeheer
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Servers en Azure zijn twee totaal verschillende platformen. Vaak zet je servers
(gedeeltelijk) om in diensten. Je kunt geen citroenen met limoenen vergelijken ;)
Meer weten over de verschillen en ook welke expertise hiervoor nodig is?
Check onze webpagina over servers en Azure.

De overeenkomsten
IT-ers blijven nodig. IT blijft een complex verhaal waarbij je mensen nodig
hebt die weten wat ze doen. De focus ligt op veiligheid, prestaties en continuïteit.
Hier heb je kennis en ervaring nodig die helder wordt ingezet voor jouw bedrijf
en jouw mensen.

Het belang van goed serverbeheer

Serverbeheer omvat het uitvoeren van regelmatig en geautomatiseerd
onderhoud aan servers. Serverbeheer is goed uitgevoerd als een gebruiker
geen onderbrekingen ondervindt van werk door onderhoudswerkzaamheden.
Goed serverbeheer heeft vier functies:
Het faciliteert efficiëntie en productiviteit
Het voorkomt irritatie en ontevredenheid
Het verhoogt de betrouwbaarheid en veiligheid
Het heeft financiële voordelen

Meer weten over serverbeheer? Wij schreven er twee blogs over:
1. Wat is goed serverbeheer en waarom is het belangrijk?
2. Issues met het internet, veiligheid of continuïteit? Dit is waarom goed
serverbeheer de oplossing biedt

Lime Networks & serverbeheer
Een project in de trant van servers en
Azure is voor ons geslaagd als je er weinig van merkt. Wij werken volgens heldere afspraken, onderhoudscontracten en
een duidelijk plan van aanpak, waarover
je op onze webpagina over Projecten
en Migraties meer kunt lezen. Wij gaan
aan de slag met software, installaties, de
gezondheid van de server en migraties,
maar het belangrijkste voor jou om te
weten is dat alles het gewoon gaat doen.
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Wij maken IT simpel voor jou.
Bij ons loopt jouw bedrijf voor op de
techniek. Je hebt altijd de nieuwste
technologieën, die wij uitvoerig voor je
getest hebben. Wij zorgen ervoor dat wij
technieken direct onder de knie krijgen
wanneer ze uitkomen, waardoor jij altijd
de modernste werkstijl hebt. Begrijp je
iets niet? Onze vriendelijke en kundige
helpdesk staat voor je klaar.

Heb je vragen over servers en Azure?
Online vind je alle antwoorden.

Check: limenetworks.nl/faq

