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Resan till molnet 
startar här

Läs mer om Unit4 Cloud Migration Assessment och 
hur det fungerar

När ni börjar er resa mot molnet vill vi att ni ska få en smidig och helt 
transparent övergång utan överraskningar på vägen.

Därför startar vi processen med att göra en genomlysning av er nuvarande 
miljö som vi kallar Cloud Migration Assessment. Det innebär en utvärdering 
av er nuvarande lösning samt en kartläggning av era behov och resulterar i en 
färdplan med tydliga tidsramar och ansvar för hela migrationsprojektet.

Vad är Cloud Migration Assessment?
Cloud Migration Assessment är en effektiv process där vi utför en 
nulägesanalys och identifierar behovet av eventuella anpassningar 
eller integrationer.

Baserat på utvärderingen kan vi utforma ett förslag med rekommendationer 
om hur ni på bästa sätt kan migrera till molnet.

Detta accelererar flytten till molnet och ger dessutom en tydlig översikt 
över processen och en tidsplan så att ni vet när ni kan få tillgång till den 
allra senaste tekniken från Unit4.

Med Cloud Migration Assessment kan vi:

• förstå din organisationens behov, specifika krav och mål

• kartlägga hur användandet av ert befintliga system ser ut idag

• utvärdera hur redo er miljö är att flytta till molnet och skapa 
en detaljerad färdplan.

Upptäck varför flytten 
till molnet aldrig 

varit enklare

Läs mer om resan till 
molnet med Unit4

https://www.unit4.com/sv/about-us/services/cloud-migration
https://info.unit4.com/SE-ExB-2021-Cloud-Migration-Journey-to-Cloud-Infographic_UngatedLP.html
https://www.unit4.com/sv
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Hur går det till?
Vi börjar med att granska era befintliga processer för att 
förstå era behov. Vi tittar på nuvarande avtalsinformation 
men ger er också möjlighet att diskutera specifika krav 
och mål som er organisation kan ha framöver.

Som ett nästa steg kommer vi att be er att köra vårt 
verktyg för Cloud Migration Assessment för att analysera 
och utvärdera er nuvarande lösning och miljö. Detta ger 
oss en detaljerad bild av användningen av systemet idag. 
Exempelvis:

• antal och typ av gränssnitt

• antal och typ av anpassningar

• antal användare i systemet

• transaktioner och intensitet

• mest använda skärmvyer.

Baserat på detta kan vi utvärdera hur redo ni är att flytta 
till molnet.

Och det är allt! Ni är nu redo att starta resan genom att 
godkänna färdplanen och förbereda organisationen för 
uppstart.

Beslut om migrering

Förfrågan

Utarbeta 
färdplan

Utvärdering

En färdplan som fungerar för dig 
Baserat på utvärderingsprocessen kan vi kartlägga 
er resa till molnet och presentera en färdplan som är 
baserad på era specifika behov.

Planen inkluderar tydliga tidsramar och ansvar 
för hela migrationsprocessen, inklusive eventuella 
systemuppdateringar.

Beställ en kostnadsfri Cloud Migration 
Assessment och få utvärderingen 
inom fem dagar!

Figur 1: Cloud Migration Assessment
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Vi är med er i varje steg på vägen
Med Unit4 vid er sida är resan till molnet trygg och 
säker. Med 20 års erfarenhet och mer än 600 Cloud-
kunder har vi utvecklat en metod för en snabb och smidig 
migrationsprocess. Vårt team av migreringsexperter 
kommer att vara med er i varje steg på vägen, för att 
ni ska få en trygg och effektiv övergång.

Med hjälp av våra väl beprövade processer och verktyg 
för molnmigrering är vi övertygade om att ni kan vara 
igång på så kort tid som 20 dagar.

Så börja er resa mot molnet idag och upptäck hur redo 
ni är. Kontakta oss för att få veta mer eller kontakta din 
Unit4 kontakt direkt.
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