
Stap 2: Onboarding

Definieer jouw behoeften 
Voordat we van start gaan, stellen we 
gezamenlijk de beschikbare informatie over
jouw organisatie vast om de initiële reikwijdte
en behoeften van het migratieproject te bepalen.

Cloud migratie assessment
Jouw reis naar de cloud begint met een 
assessment. Dit evalueert in hoeverre je
klaar bent om over te stappen naar de cloud
en creëert een gedetailleerd migratievoorstel
met de vervolg stappen.

Dit geeft een volledig overzicht van de huidige 
oplossingsomgeving en een duidelijk stappenplan 
om de overstap naar de cloud te maken.

Overeenkomst
Na het assessment bieden wij je een duidelijk 
onboardingplan aan dat jouw migratieproject 
omvat met duidelijk vooraf gedefinieerde 
tijdschema's en verantwoordelijkheden.
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Jouw oplossing geeft 
verschillende 
gebruiksmogelijkheden
weer zoals:

Stap 1: Voorbereiding

Plan en voorbereiding
Kick-o� meeting | Design toekomstig Cloud platformn | Migratie voorbereiding

Uitvoering
Live gang

3. Gebruiker

Transformatie

1. Cloud Transformatie

System test van geüpdatete 
Unit4 system
Ervoor zorgen dat kritieke 
bedrijfsprocessen blijven verlopen 
naar verwatching

2. Migratie van oplossing
Compliance check
Uplift aanpassingen
Code review en implementadie 
database

4. Validatie & goedkeuring
Ondersteuning bij de overgang

Stap 3: Business as usual

Meer informatie
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For more information, go to:

Na de live gang is jouw Unit4 Customer Success
Manager beschikbaar voor support.

Beging vandaag nog met jouw reis naar de cloud. 
Vraag jouw Cloud Migratie Assessment aan.

System upgraded naar 
beoogde release


