
Matkaopas Azuren
pilvipalveluihin



Modernit pilvipalvelut takaavat yrityksillesi 
joustavan, turvallisen ja kustannustehokkaan 
työnteon jatkumisen ajasta ja paikasta riippumatta

Tapa tehdä töitä muuttuu nyt kovaa vauhtia ja sitä tehdään yhä enemmän 
erilaisia etätyökaluja käyttäen. Tästä syystä palveluiden pitää olla kätevästi 
saatavilla kaikkialla ja kaikille laitteille — hallitusti ja turvallisesti. 

Azure on luonteva valinta Microsoft-käyttäjälle

Microsoft Azure on julkinen pilvipalvelu ja luonteva valinta organisaatioille,  
jotka hyödyntävät jo nyt Microsoft-palveluita ja -tuotteita. Azure vähentää  
palvelinten määrää ja laskee käyttökustannuksia. Yhdistettynä Microsoftin 
muihin pilvipalveluihin Azure antaa mahdollisuuden siirtää vaikka kaikki  
palvelut pilveen.

Olemme apunasi jo siinä vaiheessa, kun olet vasta miettimässä pilveen  
siirtymistä – tai jo aktiivinen pilviteknologian käyttäjä. Suunnittelemme  
sopivat siirtymävaiheet askel askeleelta auditointivaiheesta aina arjen  
pyörittämiseen saakka. 

LÄHDE KANSSAMME MATKALLE PILVEEN!

Onko konesalisi infra
nähnyt jo parhaat päivänsä 
vai tarvitsetko muuten 
Azure-kumppania?
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Azure Ready
Saat arvion nyky- 
tilasta, ehdotuksen 
tulevaksi strategiaksi  
ja suunnitelman 
Azure-pilvipalvelun 
käyttöönottamiseksi 
ja tarkan arvion  
Azure-kapasiteetti- 
kustannuksista.

Azure Move
Käyttöönottosuun-
nitelma, joka auttaa 
siirtämään palvelut 
pilveen kustannus- 
tehokkaasti.

Azure Governance

Hallintomalli ohjeistaa kaikkia osapuolia 
toimimaan pilvessä yhdenmukaisesti. 
Se määrittelee myös peruslinjaukset  
ja asetukset tietoturvalle ja pääsyn- 
hallinnalle. 

Azure Ready

Kartoitamme yhdessä yrityksesi mahdollisuuksia ja eri  
ratkaisujen kautta saatavia hyötyjä.  Saat konkreettisen  
käsityksen mitä etua Azureen siirtymisestä voisi seurata.

Seuraavat asiat tyypillisesti 
askarruttavat asiakkaitamme:
• Mikä on nykyisen infrastruk-

tuurini Azure-yhteensopi-
vuus ja -valmius?

• Siirtymisestä aiheutuvat 
kustannukset?

• Mitkä seikat vaikuttavat  
kustannuksiin?

• Mitä on ymmärrettävä ja 
huomioitava siirtymän  
suunnittelussa?

HYÖDYT Autamme selvittämään yrityksesi Azure-valmiuden tuottamalla tietoa  
päätöksenteon tueksi ja lisäämällä sinun ymmärrystäsi.

Azure Operate & Management

Keskitetty muutoshallinta Azuren 
jaetuille resursseille sekä työkuormien 
pääsynhallinnan operointi. Palveluun 
voidaan liittää myös virtuaalipalvelinten 
valvonta ja ylläpito sekä kapasiteetin-
hallinta.

Azure Consume

Käytät palveluita vain tarpeen mukaan ja 
maksat vain käytöstä. Palveluun sisältyy 
Chilitaidon tekninen tuki ja yhteys  
Microsoft-tukeen. Palvelu sisältää  
Azure-kustannusten seurannan ja asia-
kaskohtaisten budjettien laatimisen sekä 
niihin liittyvät hälytykset.

Azure Run 
Palvelukokoelma Azure asiakkaillemme,  
joka sisältää seuraavat palvelut: 

Saat vastauksen näihin:
• Nykyisten palvelinten  

Azure-yhteensopivuus  
ja siirrettävyys Azureen

• Palvelinten todellinen käyt-
töaste ja arvio sitä vastaavan 
Azure-kapasiteetin tulevista 
kustannuksista

• Miten itse voit vaikuttaa  
tuleviin Azure-kustannuksiin?

• Millaisia hankintamalleja on 
tarjolla ja mitkä niistä sopivat 
tarpeeseesi?

• Miten kannattaisi tilantees-
sasi konkreettisesti edetä?
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Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Hallinnointi

Asiakas Azure-asiantuntija

Sisältyy kokonaisuuteen Sovitaan erikseen

Kickoff

Agenda:
Projekti kokonaisuudessaan
Tekniset vaatimukset
Mahdolliset rajaukset
Aikataulu ja resurssit
Tarvittavat taustatiedot

Tiedon keräämisen 
käynnistäminen

Tekniset valmistelut 
(etänä)
Asiakkaan infra
Azure
Tiedonkeruun 
käynnistäminen

Tilanteen
tarkistaminen
ja tiedon keruu

3-4 viikkoa

Raportin esittely

Agenda:
Miten vaikuttaa 
Azure-kustannuksiin?
Hankintamallit
Kohteen Azure-yhteenso-
pivuus
Kohteen tulevat 
Azure-kustannukset
Miten kannattaa jatkossa 
edetä?

Azure-ympäristön 
perustaminen
 
Pakollisten komponent-
tien perustaminen
Tarkennettu tiekartta

Azure-hallinnointi- 
käytännöt

Pakollisten komponent-
tien perustaminen
Tarkennettu roadmap

Laskutus
Kustannusten 
optimointi
Tekninen tuki
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Azure Run

Chilitin rooli ja vastuu on toimia kapellimestarina kaikkeen teidän 
Azureen liittyvässä toiminnassa. Sooloilu toki sallitaan, mutta parti-
tuurin puitteissa. Improvisaatiota ei tukahduteta, sille on aina oma 
paikkansa.

Azure Governance

Jokaisessa Azure-ympäristössä tulee toimimaan useita toimijoita. 
Tämän vuoksi jokainen Azure-Areena tarvitsee otteluille ja pelaajilleen 
yhteiset säännöt ja toimintaohjeet. Ilman yhteisiä pelisääntöjä on  
odotettavissa kaoottisia hetkiä, niin keskikentällä, puolustuksessa kun 
omalla maalilla.

Azure Governance on Azuren hallintointimalli, jossa otetaan kantaa 
mm. seuraaviin pääkohtiin:

• Nimeämiskäytännöt
• Tietoturvalinjaukset, pakotetusti asetettavat säännöstöt
• Uusien työkuormien perustaminen ja niiden pääsynhallinta
• Teknisten ongelmatilanteiden selvittäminen
• Azure-tilauksen kaikille yhteisten resurssien muutoshallinta

Azure Move

Azuren käyttöönotto joko puhtaasti pilviratkaisuna tai hybridi- 
mallina, jossa osa nykyisestä IT-infrasta viedään Azureen. 

Azure Move -vaiheessa selvitetään ja suunnitellaan yhdessä 
asiakkaan kanssa, mitkä tietokannat kannattaa siirtää asiakkaan 
konesalista samalla kertaa pilveen riskittömästi. Valinta suori- 
tetaan mittaamalla Azure Migratella, mitkä palvelimet kommu-
nikoivat  keskenään (kts. kuva). Käyttöönottosuunnitelma sisältää 
palvelinten siirtämisen ja käyttöönoton pilvessä.

HYÖDYT Palvelinten väliset riippuvuudet kartoitetaan ja selvityksen pohjalta  
tehdään loogisten siirtokokonaisuuksien valinta.

HYÖDYT Saat käyttöösi modernin pilvipalvelun • Saat tukea siirtymisessä pilveen  
• Maksat vain käytön mukaan • Virtuaalipalvelinten valvonta ja ylläpito • Käytössäsi  
on Microsoftin tekninen tuki • Saat tukea jokapäiväistä käyttöä koskeviin kysymyksiin  
• Palvelinten tietoturvapäivitysten ylläpito • Azure Governance -halllinnointimalli 
varmistaa, että pilvipalveluita käytetään, kehitetään ja ylläpidetään hallitusti ja  
turvallisesti
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Azure Operate & Management  
(Azure Isännöintipalvelu TM)

Kun Azure Governace sisältää pelisäännöt ja toimintaohjeet niin Azure 
Operate & Management sisältää Azuren hallinnoinnin Governancen 
mukaisesti, jaettujen resurssien keskitetyn muutoshallinnan ja pääsyn-
hallinnan delegoinnit.
Palveluun voidaan liittää myös Azuren virtuaalipalvelinten hallinta, 
joka käsittää valvonnan, kapasiteetin hallinnan sekä tietoturvasta ja 
varmistuksista huolehtimisen.
Palvelu sisältää myös Azuren kustannusten hallinnan, jolla varmistetaan  
mm. käyttöön ja palveluun liittyvä optimaalinen kapasiteetti sekä 
haluttujen palvelukokonaisuuksien budjetit ja niiden ylityksiin liittyvät 
hälytykset. 

Palvelut

Azure Consume

Miksi hankkia Azure palvelut ja- kulutus Chilitaidolta, eikä 
esim. luottokortilla Microsoftilta?

• Chilitaidollaillä tukikanava Microsoftille ongelmatilanteissa
• Lasku tulee Chilitaidolta       lisää maksuaikaa
• Laskuerittely asiakastarpeen mukaan
• Ongelma luottokortissa sulkee Azure-palvelut
• Mahdolliset alennukset Azuren listahintoihin 

Palvelut

Azure  
subscription

Virtual Machine 
Management

Full technical support 
escalation to Microsoft

Platform  
Management

Cost  
Management

Backup  
Management

Resource  
Management

AZURE RUN

HYÖDYT Asiakas voi hankkia Azure Consume- ja Azure Operate & Management 
-palveluita käyttöönsä erillisinä esim. suoraan pilveen rakennettaviin sovellus- 
kehityshankkeisiin. 

Azure subscription

Full technical support 
escalation to Microsoft

Cost Management

HYÖDYT • Saat käyttöösi modernin pilvipalvelun • Saat tukea siirtymisessä pilveen
 • Maksat vain käytön mukaan • Käytössäsi on Microsoftin tekninen tuki • Saat 
tukea jokapäiväistä käyttöä koskeviin kysymyksiin



Chilitaito on asiantuntija  
Microsoft-pilvipalveluissa

Asiantuntijamme ovat auttaneet lukuisia yrityksiä Microsoft-pilvipalveluiden 
käyttöönotoissa vuodesta 2010 lähtien. Saat meiltä parasta asiantuntijuutta 

käyttöönottojen kaikkiin vaiheisiin, joten sinun ei tarvitse edes kysellä muualta. 
Asiakkaamme saavat meiltä kaiken valmiina! 

Ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää: myynti@chilitaito.fi 

www.chilitaito.fi
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