Planowanie migracji
do Atlassian Cloud:
lista zadań krok po kroku
Migracja instancji Atlassian do chmury to ogromne przedsięwzięcie dla każdej organizacji. To produktywność użytkownika
końcowego stanowi napęd innowacji, dlatego planowanie i przeprowadzanie migracji musi przebiegać bezbłędnie.
Jako certyfikowany przez Atlassian partner ds. rozwiązań, możemy zagwarantować wysokiej jakości doradztwo
i doświadczenie w wyszukiwaniu odpowiednich rozwiązań, które będą wspierać Twoje wdrożenia produktów
Atlassian w chmurze. Mając na uwadze możliwości Twojego zespołu, złożoność migracji oraz ramy czasowe,
zostaliśmy przeszkoleni, aby pomagać klientom w pomyślnym przeniesieniu do chmury tak, aby ograniczyć
zakłócenia i przestoje w działalności do minimum.
Zapoznaj się z poniższą listą zadań, aby się dowiedzieć, czego organizacja będzie potrzebowała, żeby skutecznie
i bezproblemowo przejść do Atlassian Cloud.

FAZA 1

Oceń
Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z
obecną sytuacją, określenie, czy przeniesienie do
chmury jest właściwym rozwiązaniem w Twoim
przypadku, i przejrzenie zmian, jakich można się
spodziewać po przeniesieniu. Migracja instancji
Jira lub Confluence do wersji Cloud to największe
(i ostatnie) uaktualnienie do wyższej wersji, jakie
kiedykolwiek wykonasz.

Audyt posiadanych aplikacji
i środowiska w wersji Cloud i Server
Dowiedz się, jakie posiadasz produkty w wersji
Cloud i Server, oraz kto z nich korzysta. Być może
posiadasz samodzielnie hostowane instancje lub
witryny w chmurze, o których nawet nie wiesz, a
znajomość całego środowiska pomoże Ci lepiej
zaplanować strategię migracji. Weź również
pod uwagę zainstalowane aplikacje — podczas
migracji z wersji Server do wersji Cloud nie są
one przenoszone automatycznie.
Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenie
w pracy z produktami Atlassian hostowanymi
lokalnie i w chmurze. Niezależnie od tego, czy
chcesz przeprowadzić migrację aplikacji innych
firm, czy zastanawiasz się nad konsolidacją
wielu instancji Atlassian, możemy Ci pomóc.

Przegląd potrzeb w zakresie
bezpieczeństwa i zgodności
Porozmawiaj z zespołami ds. zaopatrzenia lub
bezpieczeństwa, aby się upewnić, że produkty
Atlassian Cloud spełniają Twoje wymagania.
Więcej informacji na temat zasad zgodności i
bezpieczeństwa Atlassian dla produktów w wersji
Cloud znajdziesz w serwisie Atlassian Trust Center.

Analiza cennika usług Cloud
i porównanie planów
Na szczęście jedynymi opłatami, jakie Atlassian
pobiera w związku z przejściem na wersję Cloud,
są koszty subskrypcji produktów w wersji Cloud.
Mimo to powinno się przeanalizować opcje
płatności i ogólne koszty licencji. Jako partner
ds. rozwiązań Atlassian pomożemy Ci upewnić
się, że płacisz tylko za to, czego potrzebujesz,
i za nic innego. Dzięki temu bez problemu
przeprowadzisz migrację do wersji Cloud
przy jedynie minimalnych zakłóceniach.

FAZA 2

Planuj
Teraz, gdy decyzja o przeniesieniu została już
podjęta, nadszedł czas, aby określić kroki, jakie
musisz podjąć, aby ją zrealizować, i dobrać
konkretną strategię. Jako partner ds. rozwiązań
Atlassian możemy pomóc Ci w przeprowadzeniu
pełnego audytu i opracowaniu różnych opcji,
które będą najlepsze w Twoim przypadku.

Konfiguracja organizacji
Organizacja umożliwia przeglądanie wszystkich
użytkowników Atlassian Cloud w firmie w jednym
miejscu, zarządzanie kontami użytkowników i
konfigurowanie funkcji zabezpieczeń, takich jak
jednokrotne logowanie SAML. Organizacje są
pomocne, jeśli Twoja firma zarządza więcej niż
jedną witryną w chmurze i chce mieć wgląd we
wszystkie witryny, produkty i użytkowników,
którzy mają do nich dostęp.
W ramach naszej usługi migracji możemy
automatycznie utworzyć dla Ciebie organizację
lub przenieść witrynę do istniejącej organizacji.
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Weryfikacja domeny i
rezerwacja kont użytkowników
Weryfikacja domeny pozwoli potwierdzić,
że Twoja firma jest właścicielem domeny,
a także zarezerwować konta użytkowników
w tej domenie. Dzięki temu zyskujesz większą
kontrolę nad kontami Atlassian należącymi do
domeny Twojej firmy oraz możliwość stosowania
zasad bezpieczeństwa do zarządzanych kont,
natomiast nasi certyfikowani konsultanci
pomogą zaplanować wszystko na wczesnym
etapie, aby migracja przebiegła płynnie.

Ocena potrzeby wdrożenia
rozwiązania Access
Firma Atlassian ma w ofercie rozwiązanie Access, czyli
subskrypcję obejmującą całe przedsiębiorstwo, która
zapewnia większe bezpieczeństwo i scentralizowaną
administrację obejmującą każdy produkt Atlassian
Cloud w Twojej organizacji. Jeśli planujesz korzystać
z jednokrotnego logowania SAML, aprowizacji
użytkowników lub synchronizować grupy z katalogu
zewnętrznego w chmurze, prawdopodobnie
subskrypcja rozwiązania Access będzie Ci potrzebna.
Aby w pełni wykorzystać możliwości subskrypcji
Access, musisz również skorzystać z usług
obsługiwanego dostawcy tożsamości w chmurze.
Nie wiesz, od czego zacząć? Skontaktuj się z
partnerem ds. rozwiązań, aby przeprowadzić pełną
ocenę i stwierdzić, jakie rozwiązania będą najlepsze,
biorąc pod uwagę Twoje potrzeby biznesowe.

Ocena rozmiaru i stopnia
złożoności danych
Które projekty lub przestrzenie chcesz przenieść?
Czy chcesz skonsolidować je w wersji Cloud lub
Data Center?
Jako partner ds. rozwiązań Atlassian, możemy
przeanalizować Twoją samodzielnie hostowaną
instancję Atlassian, aby kompleksowo przyjrzeć się
ilości posiadanych danych, liczbie użytkowników
oraz możliwością ograniczenia rozmiaru i stopnia
złożoności. W zależności od ilości przenoszonych
danych, możemy polecić najlepszy plan Atlassian
Cloud i zapewnić kompleksową integralność danych.

FAZA 3

Przygotowanie
Czas na zebranie ludzi, danych i środowisk
gotowych do migracji.

Wyznaczenie ścieżek
migracji aplikacji
Po przeprowadzeniu audytu aplikacji innych firm
i niestandardowych integracji możemy pomóc
w określeniu sposobu migracji tych z nich, które
będą używane w chmurze oraz wyodrębnieniu
lub przeniesieniu wszelkich migrowanych danych
z aplikacji w wersji Server do aplikacji w wersji
Cloud bez utraty integralności danych.

Sprawdzenie, czy używana
wersja Server jest obsługiwana
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy wersja
Server lub Data Center, z której korzystasz,
obsługuje Twój sposób migracji, i podjęcie
ewentualnej decyzji o konieczności uaktualnienia
do wyższej wersji przed migracją.

Sprzątanie samodzielnie
hostowanej instancji
Przeprowadź przegląd samodzielnie hostowanych
instancji, aby stwierdzić, co możesz usunąć przed
przeniesieniem. Przejrzyj grupy i uprawnienia,
zobacz, jak zminimalizować dostosowywanie
i wskazać nieaktywne projekty (Jira) lub
przestrzenie (Confluence).
Nie masz czasu na przedzieranie się przez dżunglę?
Skontaktuj się z partnerem ds. rozwiązań Atlassian
i umów spotkanie w celu przeprowadzenia pełnej
oceny i określenia koniecznych prac związanych
ze sprzątaniem.
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Przegląd ustawień
dostępu anonimowego
Aplikacje Jira i Confluence można skonfigurować
tak, aby zezwalały na dostęp anonimowy lub
publiczny, co sprawi, że każdy, niezależnie od tego,
czy jest zalogowany, będzie miał dostęp do Twojej
witryny. Przed przeniesieniem do wersji Cloud
sprawdź, czy Twoje ustawienia anonimowego
dostępu odpowiadają tym, jakie chcesz ustawić
w środowisku Cloud.

Ustawienie logowania
jednokrotnego (SSO)
Jeśli planujesz korzystać z usługi logowania
jednokrotnego w swojej witrynie w chmurze,
skonfiguruj ją z wyprzedzeniem, aby podczas
migracji użytkownicy mogli z niej nadal bez
problemu korzystać. Zanim skonfigurujesz usługę
logowania jednokrotnego, musisz zweryfikować
domenę swojej organizacji.
Uwaga: do korzystania z usługi logowania
jednokrotnego konieczna jest subskrypcja
rozwiązania Atlassian Access. Jeśli chcesz
skorzystać z darmowej wersji próbnej,
skontaktuj się z nami.

Sprawdzenie poprawności poziomu
użytkowników witryny w chmurze
Jeśli masz roczną subskrypcję Jira lub Confluence
Cloud, sprawdź, czy dysponujesz poziomem
użytkowników, który pozwoli obsłużyć wszystkich
użytkowników, jakich planujesz zaimportować.
Jeśli na przykład planujesz zaimportować 125
użytkowników, Twoja roczna subskrypcja powinna
obejmować poziom użytkowników co najmniej
101–200, aby import przebiegł poprawnie. Dotyczy
to wyłącznie sytuacji, gdy korzystasz z rocznego
harmonogramu płatności Atlassian. Aby uniknąć
niepowodzeń importu, zalecamy włączenie na
czas migracji subskrypcji miesięcznych,
a następnie, po zakończeniu migracji,
przełączenie na subskrypcję roczną.

FAZA 4

Testuj
Już prawie na mecie! W ramach naszego wsparcia
dla podstawowych i złożonych migracji na poziomie
przedsiębiorstw udostępniamy gotową listę zadań
związanych z migracją, która pomoże stwierdzić,
czy migracja zadziała, jak długo potrwa itp.

Wykonanie kopii zapasowej danych
Niezależnie od wybranego sposobu migracji,
zalecamy wykonanie kopii zapasowej samodzielnie
hostowanej instancji Jira lub Confluence przed
migracją. W przypadku przechowywania danych w
swojej witrynie Cloud również wykonaj ich kopię
zapasową. Aby spokojnie przejść ten etap, możesz
skorzystać z usług naszego zespołu specjalistów
ds. migracji do chmury, którzy pomogą zapewnić
wierność danych i zabezpieczyć Cię przed ich utratą.

Przeprowadzenie migracji testowej
Wykonaj migrację testową, aby zapoznać się
z procesem i upewnić się, że wszystko działa
zgodnie z oczekiwaniami, a także ustalić
wyraźny harmonogram migracji produkcyjnej.

Atlassian zdecydowanie zachęca do
wykonania tego kroku, nawet w przypadku
małych migracji. Jest to najlepszy
sposób, aby zyskać pewność, że migracja
produkcyjna zakończy się powodzeniem,
określić przewidywany czas przestoju
i rozwiązać z wyprzedzeniem wszelkie
potencjalne problemy. Te wszystkie
elementy zostaną sprawdzone w ramach
naszej pierwotnej oceny, aby zapewnić
minimum zakłóceń i upewnić się, że
płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.
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Instalacja lub migracja aplikacji
W ramach testów możesz zainstalować lub
przenieść dowolne aplikacje, z których planujesz
korzystać w chmurze. W ramach naszych usług
testujemy działanie aplikacji i upewniamy się,
że działają w oczekiwany sposób.

Przeprowadzenie testów
akceptacyjnych przez użytkowników
Atlassian doradza również przeprowadzenie testów
akceptacyjnych przez użytkowników (UAT), tj. zlecenie
niektórym użytkownikom końcowym odtworzenie
typowych codziennych zadań za pomocą witryny
testowej. Pozwoli to nie tylko wyłapać nieoczekiwane
problemy, ale także pomoże Twojej organizacji
przygotować się na zmianę.
Możemy pomóc w przygotowaniu testów UAT
oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych
do udostępnienia użytkownikom.

Aby dowiedzieć się więcej na temat
produktów Atlassian Cloud,skontaktuj
się już dziś ze swoim partnerem ds.
rozwiązań Atlassian.

Ogłoszenie planu
Migracja z wersji Server do wersji Cloud wpłynie
na sposób pracy użytkowników, przepływy pracy
oraz różne osoby zainteresowane w Twojej
organizacji. Możemy pomóc w przygotowaniu
planu informowania o migracji, pomagając
udzielić odpowiedzi na takie pytania, jak:
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·  Kiedy nastąpi migracja?
·  Spodziewane przestoje

- Ponad 10 lat doświadczenia.

·  Czy w okresie przejściowym należy unikać
wprowadzania jakichkolwiek zmian?

- Pełne spektrum usług: od analizy, przez
wdrożenie, hosting, wsparcie i dalszy
rozwój infrastruktury.

·  Informacje o tym, co stanie się ze starą
witryną po dokonaniu migracji. Czy
będzie ona nadal dostępna do użytku lub
odczytu?
·  Jakie będą nowe adresy URL?
·  W jaki sposób będzie odbywać
się logowanie?

- Zespół ekspertów: administratorów,
architektów, analityków, wdrożeniowców.
Zapraszamy do kontaktu!
https://ttpsc.com/pl/atlassian/
atlassian@ttpsc.pl

