
De DBA’s worden gemiddeld 40% 
productiever omdat veel taken die 
ze normaalgesproken uitvoeren op 
on-premises databases in de cloud 
databases geautomatiseerd zijn. 

Database Moderniseren in een Week

Om organisaties te helpen de volgende technische stap te zetten in het datagedreven 
werken en denken, ontwikkelde Motion10 de aanpak ’Database Moderniseren in een 
Week’. Tijdens deze week spreken we met de belangrijkste stakeholders, doen we een 
technische analyse van uw datalandschap en een Roadmap Workshop waarmee u 
daarna concreet aan de slag kan. Daarnaast migreren we de eerste database naar de 
Microsoft Azure cloud.

Database Moderniseren in een Week bestaat uit drie onderdelen: 
De eerste stap is het doorlopen van de Data Maturity Scan. De uitkomsten 
gebruiken we als startpunt van de Roadmap Workshop. Tijdens deze 
workshop voorziet u ons van inzicht in uw datalandschap, het gebruik 
daarvan en de wensen en eisen die nog open staan. 

De Roadmap Workshop beslaat één werkdag en bestaat uit: 

• Inzicht krijgen in de huidige en gewenste situatie met de key stakeholders. 

• Analyse van uw datalandschap en architectuur. 

• Vaststellen kandidaat database voor directe migratie naar de cloud.

 
De laatste stap binnen Database Moderniseren in een Week is de migratie 
van de eerste Database naar de cloud.

De volgende voordelen zijn te behalen wanneer uw databases als managed 
instances in de Microsoft Azure cloud draaien: 

Wat kunt u verwachten? 

Voordelen van databases in de cloud 

Geen afhankelijkheid meer van niet 
flexibele, vooraf aan te schaffen 
hardware en gemakkelijk on 
demand op- of af te schalen.

De IT afdeling wordt 20% 
productiever omdat de cloud 
databases geen technisch 
beheer nodig hebben zoals 
patching, upgrades en backups. 



Meer weten of direct aan de slag? 

Wilt u ook meer waarde uit uw data halen? Wilt u meer weten over ‘Database Moderniseren in een Week’ en wat 
deze uw organisatie op korte termijn kan opleveren? Neem dan contact op met Gijs in ’t Veld, CTO bij Motion10. 

Roadmap Workshop voor het moderniseren van 
databases 
Deze workshop resulteert in concrete voorstellen voor verbeteringen en een roadmap voor 
de transitie van on-premises database naar de Microsoft Azure cloud. Zo ziet u direct waar 
het laaghangend fruit zit, waarmee u gelijk aan de slag kan.  

Is in de huidige situatie de betrouwbaarheid of beschikbaarheid een probleem of gaat het 
juist om gebrek aan performance of het makkelijk kunnen ontsluiten naar analytische tools? 
Zijn er ook kostenvoordelen te behalen? De roadmap zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de 
stappen die u moet nemen om steeds meer datagedreven te gaan werken en denken. 

Data Maturity Scan
Met behulp van de Data Maturiy Scan krijgt u inzicht in de volwassenheid van uw 
organisatie op het gebied van het werken met data vanuit zowel technisch als 
organisatorisch oogpunt. Hoe data gedreven is uw organisatie? Wij gebruiken de uitkomst 
van deze scan om te bepalen hoe we uw organisatie het beste kunnen helpen op dit 
gebied.

Eerste database migreren

Tijdens de Roadmap Workshop is bepaald welke database kandidaat is om direct 
gemigreerd te worden en deze zullen we tijdens deze week als eerste voor u migreren. 
Als onderdeel van de aanpak geven we ook direct inzicht in de te verwachten kosten en 
besparingen die het naar de Azure cloud brengen van deze database met zich meebrengt. 
Voor de overige databases zal daar ook een inschatting voor worden afgegeven aan het 
einde van de week. 

Stap 3

Stap 2

Stap 1

Stappenplan voor het moderniseren 
van uw datalandschap
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