
Migratiewijzer
De 8 migratiescenario’s

Is de functionaliteit al beschikbaar
binnen een SaaS-applicatie?

Kan de functionaliteit geconfigureerd worden
binnen een SaaS-applicatie?

Kunnen er maatregelen genomen worden waardoor
het security & compliance-risico aanvaardbaar is?

Kan een deel van de functionaliteit
als platformdienst afgenomen worden?

Kunnen er maatregelen worden genomen
voor operationele integratie? 

Kunnen er maatregelen worden genomen
om de businesscase te valideren? 

Is de compliance, veiligheid en beheersbaarheid
van de nieuwe service geborgd? 

Retire Retain
(On-prem)

Rebuild
(DevSecOps)

Refactor
(DevSecOps)

Rehost
(IaaS)

Re-install
(IaaS)

Replatform
(PaaS)

Is de compliance, veiligheid en beheersbaarheid van
de applicatiestack geborgd in de nieuwe omgeving?

Zijn je huidige programming frameworks of
het low/no-code platform nog toekomstbestendig?

Is de compliance, veiligheid en beheersbaarheid
geborgd in de huidige omgeving? 

Is er een businesscase om de functionaliteit
zelf te (laten) ontwikkelen?

Hulp nodig bij je cloudtransitie? 
Als specialist in het ontwerpen, bouwen en beheren van compliant

en veilige IT-omgevingen helpen we je graag. Neem contact met ons op

via +31 (0)20 36 43 600 of info@solvinity.com.

Kunnen er maatregelen worden genomen
voor applicatie-integratie?

Replace
(SaaS)

• Application service
• Container application
• Server application
• Appliance

• Data(base)

• File & message services

• Strategic
 application
• Unieke
 functionaliteit
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• Certificeringen: ISO 27001, SOC �/�, AVG, PCI DSS
•  Dataclassificatie: BBN/BIV en de daaraan verbonden eisen
•  Backup & restore: borging van de RPO, RTO, bewaartijd,
 encryptie en off-site opslag
•  Aanwezigheid exitplan
•  Disaster & recovery: calamiteiten procedure en uitwijktest
•  Vendor lock-in: de kosten en mogelijkheid tot switchen
•  Zero-trust beleid implementatie
•  Security-by-Design implementatie
•  Privacy maatregelen

Voldoet de SaaS-applicatie aan
de security & compliance controls?

• Identity & Acces Management: AD & MFA
• API’s
• Data format
• Ketenmonitoring

Kan de SaaS-applicatie geïntegreerd worden
met andere applicaties en diensten?

• Beheersbaarheid
• Schaalbaarheid
• Performance
• Beschikbaarheid
• Support
• Gebruiksgemak
• Cost management

Kan de SaaS-applicatie geïntegreerd worden
in de bestaande operationele beheerprocessen?

• Business case
• Risk assessment
• Kwalitatieve opbrengst
• Life cycle management
• Adoptie

Rechtvaardigen de opbrengsten de migratie,
de maandelijkse kosten en de risico’s?

Vraag beantwoord met ja

Vraag beantwoord met nee

• SaaS plugin
• Code in SaaS

Komt de SaaS-applicatie mogelijk
binnenkort beschikbaar?

• Roadmap leverancier
Is de functionaliteit beschikbaar 

als standaardpakket of systeem?


