
Opbygning af 
cloud ekspertise
Gør organisationen i stand til at udnytte 

cloud fuldt ud

Opbygning af cloud ekspertise skaber håndgribelige resultater

I bliver klædt på til at nå den højeste grad af modenhed med os som partner. Vi hjælper jer med 
at bygge en moden struktur, med jeres egen Cloud Center of Excellence, og hjælper jer med at 
opnå det fulde udbytte af cloud.

Vi tager jer med hele vejen fra kortlæggelsen af de nuværende færdigheder og organisatorisk 
modenhed, til udbyttet er uddannede medarbejdere, der udfører de rigtige opgaver indenfor klart 
definerede roller og processer.

Microsoft’s Cloud Adoption Framework (CAF) 
peger på tre nøgleområder for at få succes med 
cloud: 

1. Brugen af digital teknologi, som formår at transformere 
organisationen.

2. Stræben efter at opbygge viden og færdigheder, som giver 
cloud-kyndige medarbejdere – menneskelig ekspertise.

3. Mennesker, der arbejder i overensstemmelse med definerede 
processer og roller i en velegnet organisering – organisa-
torisk ekspertise.
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For mere information

Første fase af programmet indeholder

• Introduktion til cloud roller og nye måder at arbejde på

• Indsigt i nuværende færdigheder og hvordan de passer 
ind i de nye roller

• Involvering af medarbejderne for at få alle om bord og 
være med til at skabe værdi

• Indblik i forandringsprocessen

• Succeskriterier for forløbet

• Afdækning af mulige udfordringer og hindringer, samt 
måder til at håndtere dem

• Debat om ”prisen ved forandringer” kontra ”prisen ved 
stilstand” og hvad får jeg ud af det?

Programmets fordele

Overblik over de 
nuværende færdigheder 
relateret til CAF roller

Køreplan for cloud 
parathed – hvor er I godt 
med og hvor skal I bruge 
hjælp?

Anbefalede aktiviteter 
for at komme fra den 
nuværende- til fremtidige 
organisering.

Udviklingsplan med 
estimater og samlet 
overblik.

Udbytte (ROI)   Vi har en lang række erfaringer, der viser at støtte til 
forandringer skaber værdi for organisationen.

Det handler om mennesker, processer og IT – menneskelig- 
og organisatorisk ekspertise, sammen med teknologi.

Noget værdi skabes alene ved hjælp af velimplementeret 
teknologi.

Men en stor del af den potentielle værdi realiseres kun 
gennem nye kompetencer, færdigheder, adfærd og 
processer – altså ved at opbygge ekspertise.

Dette forløb sikrer fuldt udbytte af investeringen i cloud! Mennesker og adfærd Teknologi
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