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Reisen Til Cloud 
Starter Her

Finn ut mer om Unit4 Cloud Migration Assessment 
og hvordan det fungerer

Når dere starter på reisen til cloud, vil vi forsikre oss om at dere får en myk 
overgang med full åpenhet og uten overraskelser underveis. 

Derfor starter vi prosessen med en Cloud Migration Assessment, en vurdering 
som gir dere full oversikt over den eksisterende løsningen og hjelper dere med 
å skape en best mulig overgang til cloud.

Ved å gjennomføre vurderingen gir vi dere en klar onboarding-plan som 
omfatter klare tidsrammer og ansvarsområder for hele migreringsprosjektet.

Hva er Cloud Migration Assessment?
Cloud Migration Assessment er en strømlinjeformet evalueringsprosess vi 
bruker for å analysere deres Unit4 ERP-løsning og identifisere eventuelle 
tilpasninger eller integrasjoner dere har per i dag.

Basert på vurderingen kan vi utarbeide et migreringsforslag med anbefalinger 
for hvordan dere får best mulig utbytte av løsningen, og gi råd om hvordan 
dere bør gripe an migreringen til cloud. 

Denne prosessen vil gjøre migreringen raskere, slik at dere etter kort tid kan 
få glede av siste nytt fra Unit4. Den vil også gi dere en oversikt over tiden som 
kreves for å komme i gang med cloudløsningen. 

Cloud Migration Assessment gjør oss i stand til å:

• forstå deres virksomhetens rammebetingelser, spesifikke krav og mål

• vurdere om hva som skal til for å migrere til Cloud, og skrive en 
vurderingsrapport med detaljert informasjon

• • utarbeide et migreringsforslag som beskriver veien videre.

Se hvor enkelt det er � 
migrere til Cloud

Les mer om Unit4 Cloud 
Migration Journey

https://www.unit4.com/no/about-us/services/cloud-migration
https://info.unit4.com/NO-ExB-2021-Cloud-Migration-Journey-to-Cloud-Infographic_UngatedLP.html
unit4.com/migrate2cloud
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Hvordan fungerer Cloud Migration 
Assessment?
For å fastslå omfanget begynner vi med å gjennomgå 
virksomhetens rammebetingelser og finne ut hva som 
er deres viktigste økonomiske påvirkningsfaktorer. 
Vi ser på tilgjengelig kontraktsinformasjon, men 
diskuterer også gjerne eventuelle krav og unike mål 
som organisasjonen har.

Deretter ber vi dere om å kjøre verktøyet Unit4 
Assessment for å analysere dagens løsning og miljø, 
noe som gjør det mulig for oss å se nærmere på 
bruken av systemet, blant annet: 

• antall og typer grensesnitt 

• antall og typer tilpasninger

• antall brukere i systemet 

• transaksjoner og intensitet

• mest brukte skjermbilder osv.

Basert på dette vurdere hva som skal til for at 
dere er klare til å migrere til cloud, utarbeide en 
vurderingsrapport med konklusjoner og gi dere et 
migreringsforslag med anbefalinger. 

Det er det hele! Vi er nå klare til å begynne overgangen 
ved å signere en løsningsavtale og gjøre organisasjonen 
klar til onboarding.

Migreringsforslag

Send forespørsel

Plan for reisen 
til Cloud

Cloud Migration 
Assessment

En onboarding-plan som passer for dere 
Basert på vurderingen kan vi legge opp hele overgangen 
til cloud og gi dere en klar onboarding- plan som 
oppfyller organisasjonens konkrete behov.

Planen omfatter en onboarding-plan med og 
klare tidsrammer og ansvarsområder for hele 
migreringsprosessen, inkludert eventuelle nødvendige 
systemoppdateringer. Vi fakturerer ikke ekstra – uansett 
hva vi støter på underveis.

Be om Cloud Migration Assessment 
kostnadsfritt og motta en 
vurderingsrapport innen fem dager!

Figur 1: Cloud Migration Assessment
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Vi gir dere tett oppfølging
Med Unit4 som støttespiller blir overgangen til cloud 
raskere og enklere, med minimale forstyrrelser. Med 20 
års erfaring og over 600 eksisterende cloudkunder har vi 
utviklet en metode som gir raskere gevinstrealisering og 
en knirkefri migreringsprosess.

Og dere er ikke alene! Vårt team med eksperter på Unit4-
migrering til Cloud følger dere opp hele veien for å sikre 
at overgangen blir myk, sikker og effektiv.

Med utgangspunkt i vår Cloud Migration Assessment og 
onboarding-prosess er vi sikre på at vi vil få dere i gang 
med løsningen på bare 20 dager.

Start derfor på reisen til cloud nå, og finn ut hvor godt 
forberedt dere er. Kontakt oss for å finne ut hvordan 
dere kan bestille en Cloud Migration Assessment, eller 
henvend dere til kundekontakten deres.
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