Program Solution Assessment
Program wsparcia dla Twojego biznesu

Program Solution Assessment
Infrastruktura informatyczna często stanowi rdzeń działania ﬁrmy. Pozwala na nieprzerwane
działanie w każdej sytuacji. Jej nieprzerwane działanie oraz możliwości optymalnego wykorzystania
zasobów stanowią często wyzwanie.
Klienci często stają przed trudnym wyborem, zastanawiając się jakie podjąć kolejne kroki dotyczące
infrastruktury informatycznej:
•
•
•
•
•

Infrastruktura własna czy Cloud?
Ile kosztowałoby mnie moje środowisko w Azure?
Licencje czy infrastruktura obliczeniowa – co generuje główne koszty?
Co jest wąskim gardłem w infrastrukturze? Sieć? Storage? Czy jest za mało CPU/RAM?
Czy moja aplikacja CRM/ERP/Magazynowa może działać w Cloud?

Powyższe kwestie to tylko niewielki wycinek zagadnień z którymi pracujemy. Słowo pracujemy jest
tutaj kluczowe. Każda decyzja biznesowa podjęta bez rzetelnej analizy może być chybiona.
Właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Partnerów, przygotowaliśmy możliwość
przeprowadzenia assesementu. Dostarczamy informacje, pomagamy je zrozumieć, wspieramy przy
podejmowaniu kluczowych decyzji i wspólnie pracujemy nad przyszłością biznesu Klienta.
**
Analiza środowiska jest częścią procesu „Circle of life IT”. Proces ten powinien być ponawiany
i regularnie analizowany. Technologia się zmienia, tak samo jak zmieniają się Nasze preferencje
i potrzeby. W czasach pandemii każda decyzja biznesowa będzie miała wpływ na kolejne działania,
może być kołem napędowym biznesu lub może generować ograniczenia.
Solution Assessment, który proponujemy odpowie na pytania:
•
•
•
•

Czy możliwa jest migracja do Azure tego co mam? Czy muszę modernizować? (czy
poniosę koszty developmentu)?
Czy takie działanie ma uzasadnienie ekonomiczne i biznesowe? (czy będzie taniej?)
Czy opłaca mi się wymieniać stos serwerowy (serwery, macierze, sieć)? Czy mogę
zbudować hybrydę?
Jak dużo zasobów zabiera Backup? Czy potrzebna jest mi kolejna macierz?

Przygotujemy taki raport, razem z Klientem omówimy i pomożemy wskazać wrażliwe miejsca
(zbyt mało zasobów, lub wręcz przeciwnie – niewykorzystane zasoby) aby zmodernizować podejście
i spełnić oczekiwania jakie stawia nowoczesny biznes.
**
Program Solution Assessment został przygotowany przez Microsoft dla Klientów lub
Partnerów posiadających:
•
•
•
•
•

Własną infrastrukturę IT, zarówno we własnej serwerowni, jak i np. w kolokacji.
Aktywną umowę SPLA i rozważających kolejne kroki w biznesie hostingowym.
Infrastrukturę nie mniejszą niż 35 VM z dowolnym stosem technologicznym (rodzina
Windows, Linux, Hyper-V, Vmware, SAP, ORACLE itd.).
Stojących przed wyzwaniem logistycznym i biznesowym – jak dostosować swój biznes do
sytuacji pandemii.
Opcjonalnie: posiadających scenariusze rozwoju lub pomysły w jakich kierunkach
chcieliby modernizować swój biznes i widzą w nim miejsce dla Cloud.

Przeprowadzenie takiego Projektu daje też często nowe pomysły i idee. Wielu Klientów od
technologii oczekuje narzędzia, które umożliwi transformację ich biznesu. W ramach Assasementu
– szczególnie podczas omawiania założeń oraz ﬁnalnej wersji raportu – dzielimy się dobrymi
praktykami, zauważonymi możliwościami w optymalizacji. Klient może ten proces potraktować
również, jako doświadczenie dla osób odpowiedzialnych za IT – gdzie mogą lepiej poznać
infrastrukturę Cloud (Azure, Microsoft 365) oraz różne modele licencjonowania Microsoft
(CSP, OPEN czy EA).
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Elementem każdego Assessmentu jest spotkanie wstępne, gdzie omawiamy założenia i oczekiwania.
Pokazujemy możliwe scenariusze i dzielimy się dobrymi praktykami.
Warto analizować i myśleć o biznesie w dłuższej perspektywie, dlatego zapraszamy do kontaktu.
Porozmawiajmy o przyszłości!
Skontaktuj się z Opiekunem Handlowym aby poznać szczegóły oferty.

Małgorzata Domańska – Skrok
Dyrektor Handlowy Departamentu CSP/SPLA
malgorzata.domanska-skrok@promise.pl
+48 607-819-997
+48 22 272-94-26
all4cloud.pl
linkedin.com/company/all4cloud

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

APN Promise S.A. | ul. Domaniewska 44 A | 02-672 Warszawa

Follow Us

+48 607-819-997

www.all4cloud.pl

csp@promise.pl

