OpenShift werkelijk
werkend maken
Voor elke reis een passende aanpak
Het moderniseren van IT, wie is er niet mee bezig? Jij toch ook!
Natuurlijk iedereen met zijn eigen redenen. Maar uiteindelijk altijd met
hetzelfde doel. Het creëren van meer business value. We worden in
een razendsnel tempo voorzien van moderne producten. OpenShift is
daar een mooi voorbeeld van. Maar hoe zet je dit optimaal in? Zowel
op business als operationeel niveau? Wij maken het mogelijk en
acteren als een katalysator. Samen met jou maken we deze reis. Niet
alleen het platform maar daadwerkelijk de big picture. Uiteindelijk pluk
jij daar de vruchten van. Business Driven OpenShift.

In welk profiel
herken jij jezelf?
Elke reis is uniek. Niet iedereen is even ver in het toepassen van
OpenShift. Op zowel business of operationeel niveau. Waar sta jij in je reis?

Discoverer

Explorer

Je bent op onderzoek uit. Je heb gehoord van
container-technologie. Nu wil je ontdekken wat dit
inhoudt. Hiervoor moet je informatie verzamelen en
een eerste indruk opdoen. Weten welke voordelen
je kan behalen en wat dit dan globaal gaat
betekenen.

Je weet dat container-technologie voordelen voor
jou biedt. Nu ben je benieuwd hoe dit concreet
zou uitpakken. Je wil in een herkenbare situatie
verkennen en beproeven welke doelen haalbaar
zijn. Ook wil je gevoel hebben bij de impact en de
valkuilen.

Starter

Performer

Je gaat container-technologie inzetten. Dit
betekent, in al zijn facetten implementeren. Het
toepasbaar maken voor applicatieteams. Het moet
technisch correct werken, goed ingepast zijn in de
organisatie en applicaties moeten erop landen.

Je hebt container-technologie werkend. De kunst is
nu om de inrichting en het toepassen optimaal te
houden. Ook wil je nieuwe ontwikkelingen blijven
volgen en deze inzetten. Alles optimaal afgestemd
op de behoeftes en doelen.

Innovatie werkelijk werkend maken.
Dat is de unieke aanpak van HCS Company.

Jouw OpenShift journey
Je weet nu wat voor type jij bent. Samen reis je verder én effectiever.
Hieronder zie je hoe wij je verder helpen. Gebaseerd op impactvolle
OpenShift journeys van diverse bedrijven. Van finance, leisure, zorg,
automotive tot government. Praktijkcases, benchmarks en kennis
genoeg om jou op weg te helpen. Maar uiteindelijk richten we ons
natuurlijk op jullie unieke situatie. One size fits immers none. Waarom
de route zelf uitstippelen als wij je de weg kunnen wijzen?

Hoe vervolg jij je reis?
Inspirerende
speurtocht

Discoverer

Proof of
concept

De speurtocht is een workshop waarin
wij allerhande informatie geven over
container-technologie. Hiernaast delen we de
unieke ervaringen van diverse organisaties. Dit
vullen we aan met een demonstratie. We laten
vanuit het perspectief van de infrastructuur en de
applicaties zien wat het is en hoe het werkt. Maar
hier blijft het niet bij. We maken ook alvast een
doorkijkje naar wat dit kan betekenen in jouw
specifieke situatie.

Als basis richten wij een containerplatform
of ons eigen laboratorium in. We bepalen
samen welke set aan beproevingen we gaan
uitvoeren. Na afronden stellen we hierover een
‘proces verbaal’ op. Input voor een gewogen
besluitvorming. Willen jouw medewerkers
freestylen op het platform? Natuurlijk kan dat.
Zien is geloven. Een eventueel ontwikkelde
applicatie hoeft aan het eind niet weggegooid
te worden. Later porteren we deze naar het
definitieve platform.

Vliegende start
Implementatie

Continue
optimalisatie

Na de vliegende start implementatie heb jij een
operationeel containerplatform. Het is technisch
geïnstalleerd, opgenomen in de rest van het
IT-ecosysteem en vooral ook organisatorisch
ge-embed. ‘Vliegend start’ betekent dat we
gebruik maken van onze best practices om
snel keuzes te maken en inrichtingen te doen.
Gaandeweg het traject is het platform dan al
toepasbaar voor de applicatieteams. Aan de
hand van de applicatie migratie roadmap loopt
de on-boarding van de bestaande applicaties.

Innovatie werkelijk werkend maken.
Dat is de unieke aanpak van HCS Company.

Starter

Met het inzetten van onze expertise zorgen
we gezamenlijk voor een optimale inrichting
en toepasbaarheid. Onze experts zitten dicht
bij het vuur. Ze werken nauw samen met de
leveranciers. Daarmee zijn ze goed op de
hoogte van de producten en de ontwikkelingen.
Wil je dat we periodiek de thermometer erin
steken? Dat kan, met onze health check. Met een
abonnement op onze insight service houden
wij je op de hoogte van welke ontwikkelingen op
stapel staan en welke van belang zijn voor jou!

Samen doornemen welke reis bij jullie past?
Tel. 020 - 261 83 75
www.hcs-company.com/openshift

Explorer

Performer

