Cloud Impact Assessment
voor Oracle JD Edwards
Oracle customers met JD Edwards on premise lopen vaak tegen de
volgende vragen aan wanneer ze migreren naar de cloud

Kan ik JD Edwards
uitbreiden en zodoende
beter voldoen aan mijn
specifieke wensen?

Welke extra
functies kan ik
gebruiken
in de Cloud?

Hoe kan ik JD
Edwards en andere
applicaties
moderniseren?

Wat is de beste
migratie aanpak naar
de cloud?

Kan ik zowel in
de cloud als on premise
werken?
Wat is de
verwachte ROI als
ik naar de Cloud
migreer?

Wat zou de business
case zijn om naar de Cloud
te migreren?

Hoe zorg ik er voor dat
ik alle voordelen van AI,
IoT en mobile benut voor
JD Edwards enterprise?

Welke stappen zou
ik moeten nemen als
internationale speler om naar
de Cloud te migreren?

Moet ik naar
SaaS of IaaS?

IBM kan je helpen om Oracle JD Edwards naar de cloud te migreren
Samen werken we aan de roadmap, business case en transitie

2

Analyse
• Cloud affiniteit en implementatie opties
• Analyse van bedrijfsspecifieke functionele wensen en rapportages
• Bepaal de toegevoegde waarde van business verbeteringen en nieuwe functies

Stappenplan voor
SaaS | PaaS | IaaS

3 Waarde
• Business Case voor cloud
• JJD Edwards 9.2 Live Demo in de Oracle Cloud

1 Onderzoek
• Diagnostic toolkit voor JD Edwards
• Beoordeling van huidige bedrijfsprocessen en systeemprestaties

IBM's Cloud Impact Assessment voor Oracle kan jou verder helpen
Dit is het resultaat

Scope
•

Migreer jouw Oracle JD Edwards applicaties naar de
Oracle Cloud infrastructuur

•

Beoordeling van de JD Edwards-aanpassingen

•

Een overzicht van features in JD Edwards die aansluiten bij
jouw specifieke business wensen

•

Huidige infrastructuurcapaciteit, prestaties, gebruik en

•

Een assessment van 4 weken met minimale inspanning

schaalbaarheid
van de klant

•
•
•
•
•
•

Een assessment van de huidige functionele en technische
staat van JD Edwards
Definitie van businessprocessen inclusief een industrie KPI
benchmark
Een risk assessment van de mogelijkheden met JD Edwards
Een voorstel m.b.t. de migratie roadmap. Eventueel
uitgebreid met SaaS, PaaS en IaaS.
Een business case met daarin de kosten en een overzicht van
de ROI
Een demo van JD Edwards 9.2 op de Oracle Cloud
Infrastructuur

Meer informatie op:

IBM en Oracle Alliantie ibm.com/services/oracle
IBM op Oracle Cloud Marketplace cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/service/IBM
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