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Gap

DevOps
Ignition.
MOVING YOU UP THE DEVOPS MATURITY LADDER

Via interviews, workshops, audits, ... wordt eerst
de AS-IS situatie volledig in kaart gebracht.
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• Applicatie landschap, teams, omgevingen, tech stack,
datastores, middleware, version control…?
• Deployment artefacts?
• Hosted of on-premise?
• Release frequentie? Downtime?
• Niveau van automatisatie?
• Separation of Duties?

Continuous Delivery
Assessment

DevOps Architects

Er wordt een gewenste TO-BE architectuur
opgesteld, waarbij een rijke DevOps cultuur
wordt beoogd, waarin maximale automatisatie
garant staat voor ultieme wendbaarheid.
• Applicatie architectuur
• Deployment infrastructuur
• 12 Factor App / Production Readiness checklist
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• CI/CD pipelines / automatisatie
• Privacy / data localisatie
• Cloud, on-premise of hybride?
• Cluster setup: namespaces / RBAC

Setting the Goal

DevOps Architects
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Met enerzijds de huidige situatie volledig in kaart,
en anderzijds een helder zicht op de gewenste
toekomstige architectuur, wordt elke gap in kaart
gebracht en potentiële mitigaties voorgesteld
• Vaststellen
• Verklaren (7 x waarom?)
• Potentiële mitigaties

DevOps Architects
Delivery Managers
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Analyzing the Gap

Iteratieve implementatie om de transitie
van de huidige naar de gewenste
architectuur te realiseren.
• Transitie naar target architectuur
• Robuuste CI/CD pipelines
• Deployment automatisatie
• Infrastructure automatisatie
• Cluster installatie en deployment
• Cloud enablement en migratie
• Observability: logging, monitoring en tracing

DevOps Engineers
Release Engineers

Closing the Gap

Final
destination.

Product expertise
You build it, you operate it! Door als één team
te werken wordt de kennis en expertise gedeeld
en kan iedereen bijspringen waar nodig.

Increased efficiency
Dev en Ops werken nauw samen, CI/CD pipelines geven
snelle feedback waardoor development lead-time
gereduceerd wordt.

Quality of response
Observability is key. Met de beschikbare monitoring,
logging en tracing wordt er sneller gereageerd op
incidenten.

Increased customer satisfaction
Zero-downtime deployments en frequente releases met
nieuwe features dragen bij tot tevreden klanten.

