MIGREREN
NAAR DE CLOUD
Interconnect ondersteunt klanten op
verschillende manieren met de migratie
naar de cloud. Of het nu het beschikbaar
stellen van migratiehosts is of tijdelijke
colocatie. Interconnect heeft voor uw
migratieproblematiek altijd een passend
antwoord.
MIGRATIEHOSTS

Interconnect stelt verschillende tools ter beschikking
voor een vlekkeloze migratie naar de IaaS-omgeving van
Interconnect. Denk hierbij aan software, migratiehosts en
gateways om migraties van fysieke servers (Windows &
Linux), virtual machines (VMware ESX, Microsoft HyperV
& KVM) en images soepel te laten verlopen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van bewezen oplossingen van
VMware en Veeam. Het overzetten kan door middel
van een verbinding over het internet of via een intern
netwerk. Het is ook mogelijk om fysiek data te migreren
door middel van disk-seeding.

EXTRA BANDBREEDTE

Vaak voldoet de verbinding niet om veel data in een korte
tijd over te zetten. Dit vanwege de beperkte bandbreedte.
Heeft u de verbinding afgenomen bij Interconnect, dan
heeft u de mogelijkheid om uw bandbreedte tijdelijk op
te hogen. Zo zorgt u ervoor dat uw data snel en efficiënt
wordt overgezet naar de Cloud.

CLOUDFACTS
INTERCONNECT
• 800 TERABYTE FLASH
• 3 PETABYTE STORAGE
• 10.000 VIRTUAL MACHINES

TIJDELIJKE COLOCATIE

Interconnect biedt de mogelijkheid om uw servers
tijdelijk onder te brengen in een van de datacenters.
Op deze manier kan de migratie naar de Cloud via een
intern netwerk snel en efficiënt worden gerealiseerd. Voor
de looptijd van de colocatie kunnen speciale afspraken
worden gemaakt.

ERVARING

Interconnect beschikt over jarenlange ervaring op het
gebied van migraties. Of het nu om on-premises of inhouse datacenter migraties gaat.

ONDERSTEUNING

Interconnect beschikt over een uitgebreid netwerk van
partners. Dat betekent dat u bij maatwerktrajecten of bij
het ontbreken van expertise altijd kunt rekenen op de
kennis en expertise van Interconnect en zijn partners.
Van ervaren project managers om kosten en milestones
te managen, tot de vaste engineer als technisch
aanspreekpunt gedurende de migratie.
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