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Jouw Cloud 
Ervaring Start 
Hier

Meer informatie over de Unit4 Cloud 
MigrationAssessment en hoe het werkt

Wanneer je gebruik begint te maken van jouw Cloud, willen we ervoor zorgen 
dat je geniet van een soepele overgang met volledige transparantie en geen 
verrassingen onderweg.

Daarom beginnen we het proces met een beoordeling van de Cloud 
Migration Assessment, waarbij we je volledig inzicht geven in jouw huidige 
oplossingsomgeving en helpen je de beste manier te vinden om de overstap 
naar de cloud te maken.

Via deze beoordeling bieden wij je een duidelijk plan aan met duidelijke 
tijdschema’s en verantwoordelijkheden voor het hele migratieproject.

Wat is Cloud Migration Assessement?
De Cloud Migration Assessment is een gestroomlijnd evaluatieproces waarmee 
we jouw Unit4 ERP-systeem analyseren en eventuele aanpassingen of 
integraties die je momenteel gebruikt, identificeren.

Op basis van deze beoordeling zijn wij in staat een migratievoorstel op te 
stellen met aanbevelingen over hoe je het meeste uit jouw oplossing kan 
halen, en jou te adviseren over de beste manier om verder te gaan met 
jouw cloudmigratie.

Dit proces zal niet alleen helpen jouw migratie naar de Cloud te versnellen, 
zodat je snel kunt profiteren van de nieuwste Unit4-innovaties, maar zal je ook 
een duidelijk overzicht geven van de kosten en hoe lang het zal duren om jouw 
Cloud-oplossing operationeel te krijgen.

Door middel van de evaluatie van de Cloud Migration Assessment zijn wij 
in staat om:

• Jouw zakelijke drijfveren, specifieke vereisten en doelstellingen te 
begrijpen details te vinden over het gebruik van jouw huidig systeem

• Te evalueren of je klaar bent voor een overstap naar de cloud en een 
beoordelingsrapport met details op te stellen

• Een migratievoorstel met toekomstige stappen op te stellen.

Ontdek waarom 
overstappen naar de 

cloud nog nooit zo 
makkelijk was

Ontdek meer over 
het Unit4 Cloud 
Migratie Traject

https://www.unit4.com/nl/about-us/services/cloud-migration
https://info.unit4.com/BNL-ExB-2021-Journey-to-Cloud-Infographic_LP.html
unit4.com/migrate2cloud
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Hoe werkt Cloud Migration Assessment?
Om de initiële reikwijdte te bepalen, beginnen we met 
het doorlichten van jouw bestaande processen en het 
begrijpen van jouw belangrijkste zakelijke drijfveren. Wij 
kijken naar beschikbare contractinformatie, maar nemen 
ook contact met je op om eventuele specifieke vereisten 
en unieke doelstellingen van jouw organisatie 
te bespreken.

Bij de volgende stap zullen wij je vragen het Unit4 
evaluatie-instrument uit te voeren om jouw huidige 
oplossing en omgeving te analyseren, wat ons helpt het 
gebruik van jouw systeem in detail te bekijken, inclusief: 

• aantal en soorten interfaces 

• aantal en soorten aanpassingen

• aantal gebruikers in jouw systeem

• transacties en intensiteit

• meest gebruikte schermweergaven en meer.

Op basis hiervan zijn wij in staat om te evalueren of je 
klaar bent om over te stappen naar de Cloud en een 
evaluatierapport met conclusies op te stellen en een 
migratievoorstel met aanbevelingen te leveren.

Migratie voorstel

Aanvraag

In kaart brengen van 
het cloud traject

Cloud Migratie 
Assessment

Een onboardingplan dat voor jou werkt 
Op basis van het assessment kunnen we jouw volledige 
reis naar de cloud in kaart brengen en jou een duidelijk 
onboardingplan bieden dat past bij de specifieke 
behoeften van jouw organisatie. 

Als onderdeel van jouw SaaS fee krijg je een vast bedrag 
en een onboarding plan met duidelijke tijdschema’s en 
verantwoordelijkheden voor het gehele migratieproces, 
inclusief eventuele vereiste systeem upgrades/updates en 
dit zonder kosten.

Vraag gratis jouw Cloud Migration 
Assessment aan en ontvang binnen de 
vijf dagen een evaluatierapport!

Figuur 1: Cloud Migratie Assessment
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Bij elke stap die je zet
Met Unit4 aan jouw zijde verloopt het onboarden naar de 
Cloud sneller, eenvoudiger en met minimale verstoring. 
Met twintig jaar ervaring en al meer dan 600 Cloud-
klanten hebben we een methodologie ontwikkeld 
om een snellere time-to-value en een soepel 
migratieproces te leveren.

Daarnaast zal je er niet alleen voor staan! Ons team 
van Unit4 cloudmigratie-experts zal je bij elke stap 
van het proces bijstaan, zodat je kan genieten van een 
betrouwbare, efficiënte en vlotte overgang.

Gesteund door onze evaluatie van de cloudmigratie en 
ons onboardingproces zijn wij ervan overtuigd dat wij je in 
slechts 20 dagen operationeel kunnen maken.

Begin dus nu met jouw ontdekking naar de cloud 
en zie hoe cloud-klaar je bent. Neem contact met 
ons op om te horen hoe je je kunt aanmelden voor 
een Cloud Migration Assessment of neem contact op 
met jouw accountmanager.

Copyright © Unit4 N.V.
All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it 
is summary in nature and subject to change. Any third-party brand names and/or trademarks referenced are 
either registered or unregistered trademarks of their respective owners. FY190405NL

https://info.unit4.com/BNL-ExB-2020-Cloud-Migration-Assessment-Landing-Page_LP-2021.html



