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Kraftvaerks team

Vi stiller med en kompetent team  
der som minimum består af: 

• Projektleder med erfaring  
fra Cloud projekter 

• Senior Cloud arkitekt 
• Forretningsudviklingskonsulent

Jeres team
Vi anbefaler at følgende profiler 

deltager i forløbet:

• Forretningens beslutningstagere
• It driftsansvarlige
• Applikationsejere
• Produktejere
• Projektledere

Kom godt i gang med jeres Cloud strategi med Kraftvaerks Cloud Take Off. Sammen 
lægger vi en plan der passer ind i jeres situation og visioner. Ud af en begrænset ind-
sats får I nogle helt konkrete og værdifulde punkter med hjem:

• Et kortlagt systemlandskab med fokus på Cloud modenhed og potentielle 
udfordringer.

Kick-off
Vi starter ud med et kick-off møde, hvor I præsenterer jeres virksomhed og jeres situ-
ation. Kraftvaerk præsenterer forløbet og sammen afstemmer vi forventningerne til 
både forløb og det endelige resultat.

Workshop dag 1
Den første dag er delt i to separate workshops. Den første del af dagen bruger vi på 
at introducere jer til Cloud konceptet helt overordnet og vi præsenterer inspirerende 
cases med udgangspunkt i jeres marked og situation. Den anden del af dagen hand-
ler om jer; Vi taler om jeres nuværende situation og jeres visioner for fremtiden og I 
præsenterer jeres strategi. 

Workshop dag 2
På dag to har vi fokus på at lave et roadmap, der kan understøtte jeres strategi. Vi 
kigger på helt konkrete Cloud services, der kan understøtte jeres visioner og vi kigger 
ind i jeres organisation og definerer hvad er skal til for at den er klar til at understøtte 
Cloud applikationer. Endelig identificerer vi de applikationer, der er bedste kandida-
ter til en Cloud migrering eller Cloud Native udvikling. 

Afrapportering
Kort efter sidste workshop modtager I den endelige afrapportering, der opsummerer 
forløbet vi har været igennem, samt det vi sammen har lært undervejs. Afrapporterin-
gen indeholder desuden det udarbejdede roadmap og en anbefaling til jeres næste 
skridt. 

• Et kortlagt systemlandskab med fokus på Cloud modenhed og potentielle 
udfordringer.

• Forståelse for Cloud konceptet og hvordan I bedst udnytter de muligheder 
som Cloud platformene giver.

• Ny inspiration fra relevante Cloud cases der giver jer indblik i, hvordan 
andre udnytter Cloud.

• Et overordnet roadmap for jeres Cloud strategi der har specifik fokus på, 
hvordan I kommer godt og rigtigt i gang.

• Cloud Take Off er et workshopbaseret forløb, der strækker sig over to 
intense dage med et par dages mellemrum. 


