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Meer weten of direct aan de slag? 
Wilt u meer weten wat het SQL 2016 Migrate Assessment uw organisatie kan opleveren of een prijsopgave op maat? Neem dan contact op met 
Jorgo de Muinck, Solution Lead Data & Analytics, op 06 27 32 29 92 of jorgo.demuinck@motion10.com of met uw Accountmanager.

Leeft uw data nog op SQL 2016? Dan staat u als organisatie voor verschillende uitdagingen, nu Microsoft SQL 2016 per 13 juli 2021 niet meer ondersteunt, zoals:

• Geen ondersteuning bij security
• Geen ondersteuning bij bugs
• Toekomstige beperkingen op het gebied van functionaliteit
• Toekomstige beperkingen op het gebied van compatibiliteit

Hoewel u kunt kiezen voor SQL 2016 extended support of een overstap naar SQL 2017 of SQL 2019, adviseert Motion10 u te kiezen voor een upgrade van uw on-premise 
omgeving naar de Azure cloud. Dit kan in veel gevallen snel en probleemloos. Om vast te stellen hoe dit ook voor uw organisatie mogelijk is, heeft Motion10 het SQL 2016 
Migrate Assessment ontwikkeld. Na afloop van het SQL 2016 Migrate Assessment beschikt u over een advies over het meest geschikte migratiescenario voor uw 
organisatie. Het assessment heeft een doorlooptijd van twee weken en bestaat uit vier onderdelen:

• IT Manager

• BI Manager 

• CIO

• CFO

Intake
Tijdens de intake bespreken we gezamenlijk uw specifieke situatie, wensen en verwachtingen 
en controleren we de randvoorwaarden. We gaan hierbij in op de huidige architectuur van uw 
SQL 2016 omgeving. Op basis van de intake inventariseren we de tijdens het verdere traject te 
zetten stappen. 

Data Migration Assessment 
Met behulp van het Data Migration Assessment bepalen wij in welke mate uw SQL 2016 server 
gemigreerd kan worden naar een Azure dienst en testen wij welke van uw functionaliteit naar de 
cloud gemigreerd kan worden. Bij functionaliteit die niet gemigreerd kan worden, onderzoeken wij 
met welke aanpassingen dit wel mogelijk is.

Workshop
Tijdens de workshop delen wij met u onze gerichte visie en projectaanpak voor het realiseren 
van een moderne data oplossing in de Azure cloud, met maximale toegevoegde waarde voor 
uw organisatie. Vervolgens brengen we uw technische wensen en eisen en toekomstvisie in 
kaart, waarbij eventuele gaps zichtbaar worden. Daarnaast bediscussiëren we de verschillende 
migratiescenario’s voor uw organisatie.

Advies
Tot slot verwerken wij de verzamelde input uit stap 1, 2 en 3 tot een advies over het meest geschikte 
migratiescenario voor uw organisatie. Dit advies bevat een stappenplan met bijbehorende kosten.
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