Checklist: Besparen met de
overstap naar Microsoft Azure
Raak je het overzicht over je IT-kosten kwijt?

#1 Minder werkruimte nodig

Wil je kosten besparen op jouw infrastructuur,

Nu veel werknemers vanuit huis werken, blijven

applicaties en licenties? Dan zou je een over-

kantoren en andere werkruimtes steeds vaker

stap naar Microsoft Azure kunnen overwegen.

leeg en ongebruikt. Met Microsoft Azure kun je

Waarom? Dat leggen we uit in deze checklist.

alle applicaties die je werknemers nodig hebben
online beschikbaar maken. Zo zijn ze altijd en

Wat is Microsoft Azure?

overal bereikbaar, vanaf elk device. Dit maakt

Microsoft Azure is het platform voor alle cloud-

het hebben van een fysiek kantoor minder be-

diensten van Microsoft. Binnen dit platform kun

langrijk en misschien zelfs wel overbodig.

je kiezen uit meer dan 200 producten en cloud
services en deze toevoegen aan je cloudomge-

#2 Alleen betalen voor benodigde resources

ving. Zo kunnen ontwikkelaars en systeembeheer-

en capaciteit

ders hun eigen cloudomgeving inrichten naar de

Betaal niet langer voor resources en capaciteit

behoeften van hun organisatie.

die je niet gebruikt. Doordat je met Azure naar
behoefte kunt op-, af-, in- en uitschalen, betaal

Microsoft Azure rekent grotendeels op de kennis

je alleen voor de resources en capaciteit die je

en kunde van deze ontwikkelaars en systeem-

ook daadwerkelijk nodig hebt. Daarnaast kan

beheerders. Ze bieden dan ook weinig beheerde

Microsoft Azure ook zelf automatisch schalen

diensten aan. Gelukkig heeft Microsoft betrokken

met de autoschaal-functie. Hiermee worden mid-

partners die helpen met de overstap naar Azure.

delen automatisch aan de infrastructuur toege-

Zij kunnen onder andere ondersteunen bij het

voegd op basis van de behoefte. Op deze manier

migreren van on-premise of legacy-applicaties,

voorkomt Azure dat er capaciteit en resources

het moderniseren van applicaties en met het

worden verspild of onnodig worden toegevoegd.

algemene beheer van een cloudomgeving.
#3 Hardware en licenties vervangen

Hoe kun je besparen met Azure?

Met Microsoft Azure wordt sommige hardware

Microsoft Azure biedt veel mogelijkheden voor

onnodig gemaakt. Alle applicaties die binnen

de nieuwe manier van werken. Nu steeds meer

Azure kunnen draaien, lopen ook op de server-

werknemers vanuit huis werken, komen ze er-

capaciteit van Azure. Wanneer je on-premise of

achter dat hun werkzaamheden ook grotendeels

legacy-applicaties migreert naar Azure kun je

op afstand uitgevoerd kunnen worden. Dit biedt

deze “oude” hardware verwijderen uit je infra-

mogelijkheden voor bedrijven om te besparen

structuur. Hetzelfde geldt voor oude licenties die

op de volgende vijf punten.

met Microsoft Azure vervangen kunnen worden.

#4 Applicaties vanuit één plek beheren

Met Smarter 365 kun je per gebruiker, afdeling of

Microsoft Azure geeft je de mogelijkheid om alle

team bepalen wie welke licentie krijgt. Zo houd je

verbonden applicaties vanuit één centraal punt

eenvoudig inzicht in de licenties en bijbehorende

te beheren. Zo kun je gemakkelijk je applicaties

kosten. Binnen dit inzicht krijg je ook te zien of

updaten en zorg je ervoor dat iedereen de meest

er betaald wordt voor licenties die niet worden

recente, en daarmee ook veiligste, versie van je

gebruikt. Deze kun je direct uitschakelen om geld

applicaties gebruikt. Hiermee kun je besparen op

te besparen. Wanneer ze weer nodig zijn, kun je

mankracht in je IT-team, waardoor zij zich meer

ze net zo makkelijk weer toevoegen.

kunnen focussen op innovatie binnen je bedrijf.
Met Smarter 365 kun je jouw IT-beheer vereen#5 Minder schaduw-IT

voudigen en in één platform:

Doordat je in Microsoft Azure alleen gebruik kunt

•

Medewerkers beheren;

maken van vooraf goedgekeurde applicaties,

•

Afdelingen beheren;

verminder je het gebruik van ongeautoriseerde

•

Applicaties beheren;

software. Deze zogenaamde schaduw-IT is vaak

•

Apparaten beheren en beveiligen.

onzichtbaar voor een bedrijf, maar is vaker aanwezig dan wordt gedacht. Wat in eerste instantie

Daarnaast kun je in het Smarter 365 platform de

onschuldig lijkt, kan snel uit de hand lopen. Als

infrastructuur limiteren door alleen de resources

schaduw-applicaties onveilig zijn of niet worden

in te schakelen wanneer je die nodig hebt. Ook

bijgehouden, zou je de deur open kunnen zetten

zorg je ervoor dat de beschikbare resources

voor kwaadwillenden. Deze kunnen je data gij-

tijdens kantooruren, wanneer ze daadwerkelijk

zelen voor losgeld en de kosten hiervan kunnen

nodig zijn en gebruikt worden, groter zijn dan in

flink oplopen. Dit wil je voorkomen.

de avond of vroege ochtend. Zo kun je geld besparen door alleen te betalen voor de resources

Smarter 365

die je nodig hebt.

Met het Smarter 365 platform van Eshgro, partner van Microsoft Azure, kun je heel gemakkelijk

Meetbaar sneller, eenvoudiger en veiliger

besparen op het creëren van digitale werkplek-

Zo maak je met Smarter 365 jouw IT meetbaar,

ken. Met Microsoft Azure in Smarter 365 kun je

sneller, eenvoudiger en veiliger, biedt je het IT-

vanuit één tool de allernieuwste applicaties, maar

team de ruimte om zich meer bezig te houden

ook oudere (legacy) applicaties, goed laten wer-

met innovatie en biedt je het gehele bedrijf een

ken. Daarbij maakt Smarter 365 het je heel mak-

manier om steeds flexibeler en productiever te

kelijk om te zien wat die applicaties kosten.

worden naar de toekomst toe.

Meer weten?

Benieuwd hoe Smarter 365 en Microsoft Azure jouw organisatie kunnen
helpen geld te besparen? Bel ons dan gerust op 0485 - 476 193 of mail naar
sales@eshgro.nl voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.
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