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Qbranch Workshop:
Uppgradering Windows Server 2003
Microsofts support för Windows Server 2003 och Windows Server 2003 R2 upphör den14 juli 2015.
Detta innebär att det inte kommer fler uppdateringar och säkerhetskorrigeringar, samt att efterlevnaden
går förlorad för datacenter som kör detta operativsystem efter detta datum. Har ni en plan? Om inte så
kan Qbranchs Trusted Advisors och experter inom Windows Server hjälpa er att hitta rätt lösning för ert
företag.
Med hjälp av våra kvalificerade experter samt ett starkt partnerskap
med Microsoft genomför Qbranch en tre dagars workshop på plats
hos er med en total genomgång och inventering av befintlig miljö
för att skapa en migreringsplan efter ert företags unika behov och
förutsättningar.

Rapporten

Qbranch använder sig av Microsofts best practice och erfarenhet
från åtskilliga likande migreringsprojekt och kan därför snabbt och
effektivt hjälpa er igång med planeringen. Som en tilläggstjänst kan
Qbranch även erbjuda konsultativ hjälp med själva migreringen som
då utförs av Qbranch erfarna Microsoft-konsulter på plats hos er.

Deltagare under workshopen

Innehåll i workshopen

Under workshopen berörs bland annat följande:






Introduktion och genomgång
- Genomgång av befintlig miljö
- Inventering fysisk utrustning och tredjeparts programvara
- Nya funktioner
- Definiera utmaningar och mål
Design
- Vision och omfång
- Målmiljö
- Lösningskoncept
Lösningsplan och strategi
- Lösningsplan
- Föreslagen uppgraderingsstrategi
- Rekommendationer och nästa steg

Resultatet av workshopen blir en skriftlig rekommendation och övergripande migreringsplan i form av en konsoliderad rapport.
Rapporten innehåller också identifierade behov som behöver lösas
innan migrering, samt rekommenderade åtgärder

Under workshopen behöver följande personer från kunden finnas
tillgängliga för frågor och möten:
- Beställare från kund
- Teknisk ansvarig från kund
Tillägg: Microsoft Windows Server expert i ett kommande migreringsprojekt.

Mer information och kontakt

Vill du få mer information om upplägg, pris eller boka ett förutsättningslöstmöte. kontakta Jens Rutgersson på Qbranch.
Mail: jens.rutgersson@qranch.se
Tel: 073 - 231 26 13
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