
DATACENTER 
MIGRATIE

HEEFT U HET PROJECT 
ONDER CONTROLE?

BENT U GERUST 
OP HET RESULTAAT?

GENOEG 
KENNIS IN HUIS?

Datacenter Migratie is een ingewikkelde 
operatie aan het hart van uw bedrijf. 

Bauhaus ArtITech zorgt dat het soepel 
verloopt en uw business tevreden is 
over het resultaat.

Weet u waaraan u begint? 
Alle risico’s onder controle? Of twijfelt u nog …? 

Weten uw mensen genoeg van migratie?  
Of heeft u de jarenlange expertise van  
Bauhaus ArtITech nodig? We helpen graag met mi-
gratie van uw legacy en complexe applicaties



Business -  IT strategy - Execute - Control - Change 

DATACENTER MIGRATIE: GOEDE AFLOOP VAN LEVENSBELANG
Zonder overdrijven zou je het datacenter het hart van de IT-voorziening kunnen noemen. Als dat niet klopt, kan dat vervelende 
gevolgen hebben. Bij een datacenter migratie is het dus van levensbelang dat alles goed blijft functioneren. Ook met het oog op 
kosten en doorlooptijden. Meer weten? info@bauhaus.nl of bel: +31(0) 30 711 88 44

DATACENTER MIGRATIE

VAN DEVENTERLAAN 30-40

3528 AE  UTRECHT

VOOR MEER INFORMATIE:

T    +31(0) 30 711 88 44

E    INFO@BAUHAUS.NL

I     WWW.BAUHAUS.NL

REFERENTIE
DATACENTER MIGRATIE 
DE LAGE LANDEN

Migratie van de De Lage 
Landen datacenters 
Frankrijk, Duitsland en 
USA naar Rabobank in 
Best en Boxtel.

Disaster Recovery is  
gerealiseerd en  
aangetoond op basis van 
virtualisatie technieken 
die uitwijk per applicatie 
mogelijk maken. 

Dit geheel conform eisen 
van De Nederlandsche 
Bank.

Business IT strategy Execute Control Change

IN CONTROL

GOVERNANCE

KWALITEITSBEWAKING

strategie &
plan

selectie 
locatie

bouw & 
migratie

test & 
acceptatie

ontman-
teling

innovatief 
ontwerp

BAUHAUS WERKT IN SAMENWERKING MET DE KLANT MET 
VOLDOENDE VERTEGENWOORDIGING VANUIT DE BUSINESS ÉN IT

PROGRAMMAREGIE
De programmaregie wordt gevoerd 
door een programmamanagement 
team volgens de principes van 
Prince2. De vaste leden van dit 
team zijn:

• Programmamanager
• Architect
• Projectsupport medewerker

Afhankelijk van uw wensen worden 
er specifieke specialisten aan het 
team toegevoegd. Zo garanderen 
we een goed resultaat. 

business       leveranciers       cio       bauhaus      executive

STEERING COMMITTEE

BAUHAUS PROGRAMMA MANAGEMENT

programma manager
architect

projectsupport

PRINCE 2

netwerk specialist
storage specialist

server specialisten
VMware specialist

DBA
change manager

test specialist
BCM specialist

BAUHAUS PROJECT TEAM 
DATACENTER MIGRATIE

netwerk specialist
storage specialist

server specialisten
VMware specialist

DBA
functioneel beheerders

test specialist
BCM specialist

KLANT BEHEER TEAM
DATACENTER MIGRATIE

GESPIEGELDE 
ORGANISATIE

LAAT HET DAAROM OVER AAN BAUHAUS ARTITECH:
• Veel ervaring met het uitvoeren van datacenter migraties
• Zowel grote als kleine migraties en verhuistrajecten
• Werken op basis van fixed prices mogelijk
• Overlast voor organisatie en medewerkers minimaal
• Alle zorg uit handen, onze experts regelen alles
• Uw nieuwe datacenter wordt uitgevoerd met een vernieuwde architectuur: kosten worden daardoor lager
• Uw nieuwe datacenter voldoet aan de compliancy eisen door betrokkenheid van een auditor en een geslaagde uitwijktest.

ICT STRATEGIE & ARCHITECTUUR ASSESSMENTS - RATIONALISATIE & INNOVATIE PROGRAMMA’S VOOR INFRASTRUCTUUR &
APPLICATIES - DATACENTER STRATEGIE & MIGRATIE - LIFE CYCLE MANAGEMENT - REGIE BIJ IN/OUTSOURCING


