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VEILIG NAAR DE CLOUD MIGREREN
Bauhaus staat bekend om zijn business gerichte aanpak van datacenter 

migraties. Bauhaus heeft zich daarom ook gespecialiseerd in de migraties 

naar de Cloud. De Bauhaus Cloud migratie aanpak is gebaseerd op een 

procedurele aanpak waarbij de hieronder getoonde  stappen worden  

uitgevoerd om een succesvol resultaat voor de klant te bereiken.

CLOUD MIGRATIE

ONAFHANKELIJKE MIGRATIE PARTNER
Bij migraties naar cloud denkt Bauhaus in een KLANT – KLANT model.  

Daarmee bedoelen we dat het net zo belangrijk is om verstoringen voor  

applicatie gebruikers te voorkomen als goed beheerbare standaard  

ingerichte VM’s op te leveren aan de IAAS provider.  We omarmen en  

bewaken de belangen van alle betrokken partijen.
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GECONTROLEERDE MIGRATIE

• Breek de Migratie op in beheersbare delen,  

 zogenaamde Waves.

• Voor elke wave wordt een draaiboek gemaakt. Het  

 draaiboek wordt vooraf expliciet goedgekeurd door  

 het migratieteam. 

• Het migratie moment wordt vooraf afgestemd. Tijdens

 de migratie zijn applicaties tijdelijk, en zo kort mogelijk,  

 niet beschikbaar voor de gebruikers (freeze). 

• Na iedere stap in het migratieproces is het mogelijk 

 om een roll back te doen naar de oude situatie zonder

 verlies aan functionaliteit. In dringende gevallen is het

 zelfs mogelijk een migratiestap direct af te breken en 

 de bestaande omgeving direct weer beschikbaar te 

 maken voor de klantorganisatie. 

• Tijdens de migratie wordt via een zogenaamde Webex

 sessie continu een voortgang monitor bijgehouden.  

 Dit is te volgen door alle belanghebbenden. De Webex  

 monitor is te volgen via PC, iPad of smartphone. 

“KLANT – KLANT” AANPAK
• Gestandaardiseerde 

 werkwijze

• First time right

• Vaste prijs per server

• Duidelijke afspraken met alle 

 klanten

• Migratie readiness checkpoint

• Gespecialiseerde migratie tooling

REFERENTIE

KLANT – KLANT MIGRATIE
NOBEL – REASONNET

Voor ICT service provider Nobel, 

die zelf ook cloud diensten levert,  

heeft Bauhaus meer dan 500 

servers gemigreerd naar het

ReasonNet V11 Cloud. 

De migratie werd uitgevoerd in 15 

waves verspreid over een periode 

van 8 maanden. Het gehele traject 

is zonder problemen verlopen. 

Bart Veldhuis van ReasonNet

“Door de uitvoering van de 

migratie door onafhankelijke partij 

Bauhaus ArtITech is het complete 

traject bijzonder succesvol 

verlopen voor zowel ReasonNet als 

Nobel. De klant – klant aanpak van 

Bauhaus wordt ook voor 

vervolgtrajecten geadviseerd.” 

prepare
• PLAN VAN AANPAK
• OPSTELLEN CMDB
• TOOLING
• NETWERK 
 CONFIGURATIE
• CAPACITEITS PLAN
• PROOF OF CONCEPT

build migratie
• PRODUCTION FREEZE
• EIND 
 SYNCHRONISATIE

verify
• CONTROLE MIGRATIE 
 SPECIALIST
• ACCEPTATIE TESTEN

deliver
• OVERDRACHT 
 BEHEER

• CONFIGURATIE VAN 
 REPLICATIE
• SETUP VM WAVES
• HARDENING VM’S
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“SOEPELE MIGRATIE” EN “BEHEERSBARE INSTALLATIE”
Bauhaus vervult de rol van migratie-notaris waarbij de  

belangen van beide partijen worden behartigd.
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