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Snel en gecontroleerd migreren met Transit
Transit
Herkent u het? Steeds dezelfde uitdagingen in migratieprojecten; meerdere
variabelen, in verschillende stadia en in een blijvend veranderende omgeving,
managen. Grote hoeveelheden gegevens over gebruikers, applicaties, devices
en combinaties daarvan die geregistreerd, gevalideerd, bijgewerkt, beheerd,
bewerkt en inzichtelijk gemaakt moeten worden. Informatie die moet worden
gedeeld met, en bewerkt door, verschillende partijen waarbij single source of
truth en data-integriteit van het grootste belang zijn.
Traditionele veel gebruikte oplossingen als Excel schieten dan te kort.
Gebruikers kunnen daarmee niet gelijktijdig met de data werken. Verschillende,
snel verouderde, versies van bestanden, corrupte bestanden, ongewenste
aanpassingen in format en inhoud liggen op de loer. Met als gevolg
misverstanden, data-inconsistenties en verkerde migraties, resulterend in
vertragingen in doorlooptijd en fouten in de uitvoering.
Om goed met dit soort problemen om te kunnen gaan in onze projecten hebben
we Transit ontwikkeld. Transit is een migratietool die u in staat stelt grip te
houden op de voorbereiding, de planning, uitvoering en overdracht van
complexe projecten. Door de te migreren objecten op te delen in zelf samen te
stellen batches, ontstaan behapbare brokken die overzichtelijk en werkbaar
zijn. Door slimme aggregaties, correlaties en analyses wordt per batch
inzichtelijk gemaakt wat de status is, wat er nog moet gebeuren en wat de
prioriteiten zijn. Deze gevalideerde informatie wordt overzichtelijk
gepresenteerd in een eenvoudige en intuïtieve interface. Het faciliteert
gebruikers van de tool om snel en eenvoudig grote hoeveelheden objecten te
segmenteren, te analyseren en te verwerken op een manier die vergissingen en
fouten tot een minimum beperkt.

Pagina 1 van 2

Vesie 1.0, © 2020 Morus B.V.

Enkele belangrijke kenmerken van Transit
•
•
•

Single source of truth en multi-user: alle gebruikers werken gelijktijdig met
dezelfde set van data.
Rollen- en scopescheiding: gebruikers kunnen alleen die objecten zien of
bewerken die bij hun rol en scope hoort.
Automatische updates van data en statussen: een wijziging in de status
van een object wordt direct doorgevoerd in alle daarmee samenhangende
elementen.

Contact
Wilt u ervaren wat Transit voor u kan betekenen? Of wilt u met ons praten ove
uw uitdagingen op het vlak van migraties? Neem dan contact met ons op.
E-mailadres

:

info@morus.nl

Telefoonnummer

:

06-10015754

Morus B.V.
Lavendelheide 12
9202 PD Drachten
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