Welkom in de Red Cloud
De Red Cloud is i3D.net’s enterprise
cloud oplossing op basis van Microsoft
Cloud OS. Dankzij i3D.net’s wereldwijde
netwerk en 16 datacenters is de Red
Cloud een perfecte match wanneer u
een wereldwijde cloud infrastructuur wilt
bouwen. De Red Cloud is gebouwd op
basis van geavanceerde Dell hardware.
In combinatie met de expertise en het
beheer van onze cloud engineers vormt
de Red Cloud een extreem krachtige en
robuuste cloud service.

Save the date, save your systems:
14 juli 2015 End of Support voor
Windows Server 2003
Staat er al een grote rode cirkel om de datum 14 juli
2015 in uw agenda? Perfect! Dan heeft u de eerste
stap naar de continuïteit van uw IT omgeving gezet.
Dit is namelijk de datum waarop Windows Server 2003
niet meer wordt ondersteund en de zogenaamde
Extended Support voor Windows Server 2003 wordt
beëindigd. Vanaf deze datum worden geen nieuwe
patches meer uitgebracht en, nog belangrijker, geen
beveiligingsupdates. Uw Windows 2003 systemen
vormen dan dus een groeiend bedrijfsrisico voor uw
organisatie.

Tijd om te kiezen
U staat nu dus voor de keuze: migreren of niet? Wanneer
u niet migreert, komt dat u in de meeste gevallen duur
te staan. U zult u extra investeringen in security moeten
doen en potentieel wordt u geconfronteerd met de kosten
van een Microsoft CSA (Certified Software Advisor).
Wilt u wel migreren, dan kunt u het beste de volgende vier
stappen volgen om de migratie succesvol te laten verlopen
en de risico’s op verstoring van uw bedrijfsprocessen te
minimaliseren.

1.
Inventariseer
Maak een overzicht van alle applicaties binnen uw
organisatie die nog op Windows Server draaien.
2.
Beoordeel
In de inventarisatiefase is het belangrijk om per server of
applicatie belangrijke criteria zoals functie, belang voor
de organisatie, complexiteit en risico te beoordelen.
Dit vormt de basis voor het inschatten van de migratie
impact en de consequenties voor de organisatie wanneer
deze applicatie uitvalt.
3.
Besluit
Dan is het tijd om de beslissing te nemen: wat gaat u
met de servers doen? Laat u ze gewoon staan of gaat
u ze extra beveiligen en monitoren? Of gaat u toch
migreren? Wanneer u gaat migreren, rest nog de vraag:
fysiek, virtueel of in de cloud?
4.
Migreer
De uiteindelijke migratie is een specialistische activiteit.
Lukt u dit niet zelfstandig, huur dan een expert in
om u hierin te begeleiden. Op deze manier kan uw
organisatie ongestoord blijven werken zonder onnodige
verstoringen.
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i3D.net kan u als gecertificeerd Microsoft partner
ondersteunen bij de inventarisatie of de feitelijke
migratie naar een hybride cloud oplossing. i3D.net is
één van de dertien Nederlandse COSN (Microsoft Cloud
OS-network) partners. Dit partnerprogramma van
Microsoft bestaat wereldwijd uit slechts tachtig service
providers die hybride cloudoplossingen bieden op basis
van Microsoft technologie. Wij zijn de enige Nederlandse
COSN partner met een wereldwijd hybride Cloud
aanbod. Dit partnerprogramma staat internationaal
hoog aangeschreven en dient als standaard in de hybride
cloud dienstverlening. De i3D.net Red Cloud is volledig
geschikt voor de hybride Cloud. Deze stelt bedrijven in
staat om afzonderlijke onderdelen van een IT omgeving
(bijvoorbeeld on-premise, bare metal en colocated
hardware) met elkaar te verbinden zodat applicaties
daar kunnen draaien waar ze het beste presteren.

