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Migratiemanagement

Een verfrissende kijk op ICT-migraties
Migraties vlekkeloos laten verlopen? Migration Match bewijst dat het kan. Binnen de tijd, binnen
budget. Met aandacht voor de behoeften in de business en vrijwel geruisloos: de werkvloer kan
ongehinderd doorwerken.
Een migratie is het moeilijkste ICT-traject dat er is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat organisaties
zich er wel eens op verkijken. Dat komt doordat een migratie veelal wordt benaderd als een van de
vele ICT-projecten. Dat suggereert een mate van standaardisatie die de complexe werkelijkheid geen
recht doet. Hét recept voor vertragingen, budgetoverschrijdingen en daardoor een snel afnemend
vertrouwen in de goede afloop.
Migreren is een vak. Migration Match is de specialist. Met een eigen methode, die op een verfrissende
wijze werk maakt van zo’n complexe operatie. Onze methode onderscheidt zich door aandacht voor
behoeften in de business, in plaats van een technische benadering. Door gerichte migratie-expertise:
hooggekwalificeerde professionals en een uitgekiend Migratie Management Systeem (MMS). En door
het management van migraties: we voeren een strakke regie en treden slagvaardig op.

Aandacht, expertise en regievoering
Onze principes van succesvol migreren

De basisprincipes van onze methode zijn eenvoudig: maak het traject
behapbaar en verklaar de voortgang heilig. Om bij dat laatste te
beginnen: het traject moet blijven doorstromen. Wij zorgen ervoor
dat gemaakte afspraken worden nagekomen, zodat iedereen op de
planning kan vertrouwen en kan voorspellen welke stap wanneer op de
rol staat.
Voor een maximale voorspelbaarheid moet het traject behapbaar zijn.
Daarom kijken we naar logische clusters van werkplekken die we
als een hapklare brok kunnen inplannen. Dat clusteren noemen we
‘chunken’. Elke chunk wordt binnen een vaste tijd gemigreerd. Dat
binnen een vastgestelde tijd migreren is ons principe van timeboxen.
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1 Inventariseren

Om tot een goede samenstelling van chunks te komen is een uitgebreide inventarisatie cruciaal.
Dat doen we samen met vertegenwoordigers uit de business.

2 Geschikt maken

Een voor een worden chunks gereed gemaakt voor het daadwerkelijke migratiemoment. Binnen een
vastgestelde tijd (timebox) passen we applicaties, hardware, data en netwerken aan. Ook worden
users opnieuw toegekend en organiseren we het beheer voor na de migratie.

3 Uitrol voorbereiden

Dit is de logistieke voorbereiding: de nieuwe onderdelen van de chunk worden doordacht klaargezet
om de uitrol zo soepel mogelijk te laten verlopen.

4 Uitrol

Het migratiemoment. Meestal binnen een dag of weekend wordt een chunk gemigreerd. Een strakke
operatie, die met militaire discipline wordt uitgevoerd om de werkvloer zo min mogelijk te belasten.

5 Inbedden

We zorgen ervoor dat de nieuwe situatie goed landt en dragen de chunk over aan de beheerorganisatie. Ook voeren we een décharge-evaluatie uit.
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Reviews

Om aan het principe van timeboxen te kunnen vasthouden, is het belangrijk dat een nieuwe fase
pas wordt gestart als de voorgaande fase helemaal geslaagd is. Vandaar dat wij telkens een
reviewmoment inbouwen: de laatst check of aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Dit zorgt voor een
soepele doorstroming in de rest van het traject en voorkomt opstoppingen en tegenslagen.

Track Record

Migration Match voelt zich als een vis in het water in complexe, grootschalige migratietrajecten. Als
vuistregel hanteren we een minimale grootte van 2.000 werkplekken. Onze toegevoegde waarde is
het grootst als we de regie krijgen over het gehele migratieproces. Dit zorgt voor een betrouwbare en
snelle transitie. Het levert bovendien een betrouwbare inventarisatie van het IT-landschap op.
In de afgelopen jaren werkten wij voor uiteenlopende organisaties:
•
•
•
•
•

Een ministerie
Een bierbrouwerij
Een verzekeringsconcern
Een bouwonderneming
Een telecomaanbieder

Migratiemanagement

Valkuilen bij klassieke migraties
Valkuilen

Uitweg

Benadering vanuit de techniek.

Aandacht voor de behoeften van de organisatie.

Gebrekkig inzicht in huidige en gewenste situatie.

Nauwkeurig inventariseren en samenwerken met
vertegenwoordigers van de business.

Te weinig betrokkenheid bij Senior Management.

Onze aandacht voor de business zorgt automatisch voor hoge
betrokkenheid.

De business niet betrokken.

De business committeert zich aan het hele proces.

Verschillende bronnen met tegenstrijdige informatie.

Ons Migratie Management Systeem is de spil en verzorgt
nauwkeurige informatie.

Een migratie beschouwen als één project.

Wij delen grote hoeveelheden werk op in chunks: dat is beter
te managen.

Ongeloofwaardige inschatting van de kosten.

Realistisch begroten dankzij onze uitgebreide ervaring.

De werkvloer ondervindt hinder van de migratie.

Wij kiezen voor de menselijke maat, werken ‘om de werkvloer
heen’ en komen planningen na.

Onvoldoende kennis van migraties.

Migreren is een vak. Daarom is onze expertise breed ingebed
in ons bedrijf. Zelfs tot in de top.

Migration Match: aandacht, slagkracht
Orde op zaken in ICT. Een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen werken. Toch is de praktijk
weerbarstig. Vooral in grote organisaties valt de ICT-huishouding vaak ten prooi aan verrommeling. De
situatie wordt onoverzichtelijk, de kosten van het beheer onnodig hoog en de business voelt zich meer en
meer beperkt in zijn productiviteit.
Migration Match zet een punt achter de verrommeling. Door met aandacht voor de business te inventariseren,
te ontdubbelen, beheerst te migreren wordt een nieuwe, zuivere ICT-situatie overgedragen aan de
beheersorganisatie.
We voeren de regie over het traject, betrekken de klantorganisatie bij elke fase, en delen het geheel op in
beheersbare, hapklare brokken. Zo brengen we de complexiteit terug naar de menselijke maat. Een beproefde
methode, die zorgt voor een uiterst efficiënte doorstroming. Het resultaat: directe besparingen, een
overzichtelijk ICT-landschap, lagere beheerskosten en tevreden medewerkers.
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