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Tre måder forbrugsafregnet IT kan gøre 
din infrastruktur til en succes: 

Brug op til 85% færre ressourcer på 
ansvar for drift, vedligehold og sikkerhed,

Reducer risikoen. Del risiko for lavt forbrug 
uden at give køb på ydeevne og bufferkapacitet, 

Skaler effektivt. Betal kun for 
det du rent faktisk har brugt.
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On-Premises Private Cloud Multiple  Public Clouds

Giv dine applikationer og data det, der skal til
Få skyoplevelsen overalt: Få peg-og-klik, selvbetjening, og on-demand 
skyoplevelsen; ressourceelasticitet; og forbrugsafregning til din lokale 
IT.

Konsolider din hybridoplevelse: Indfør oplevelsen på tværs af det 
hybride miljø – private cloud og multi clouds – omdan IT-operationer 
til cloud handlinger

Få overlegen kontrol og indsigt: Forbedr styring, kontrol, overblik 
og synlighed. Få værktøjerne til analyse og optimering af jeres IT-
omkostninger.

FORBRUGSAFREGNET IT 

Kontrol – Indsigt -
Skalerbar - Økonomi
Sæt dine IT-ressourcer fri. 
Styrk forretning i stedet for at drive IT.

Efterspørgslen efter forbrugsafregnede tjenester vokser eksplosivt. Det bliver 
stadig mere vigtigt at kunne reagere hurtigt og effektivt, ellers er risikoen for 
at konkurrenterne løber fra dig.
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Få fordelen af at gøre dine skyer hybride. 
Gør en forskel med vores peg-og-klik platform
Bring skyen til dine apps og data hvor de er. I får en stærk peg-og-klik platform, som centraliserer 
operationer og giver indsigt med jeres forbrugsafregnede tjenester såvel i den offentlige, som i jeres 
private sky. I kan få hurtigt overblik over omkostninger og compliance, og I kan peg-og-klik optimere 
på tværs af jeres hybride infrastruktur.

Med forbrugsbaseret IT
• Undgår du unødige IT-udgifter. Betal kun for det I rent faktisk bruger.
• Forbedrer du virksomhedens reaktionstid og fleksibilitet. Der er altid ekstra 

IT kapacitet efter behov
• Kan du op- og nedskalere, når der er brug for det
• Fjerner du kravet behovet for store IT-investeringer. Det faktiske forbrug 

faktureres månedligt
• Får du styr på dine data i forhold til GDPR

Eksempler på forbrugsafregnede 
kerneydelser hos Advania:
• Private Cloud -som-en-service
• Compute -som-en-service
• Storage -som-en-service 
• Netværk -som-en-service
• Database Platform -som-en-service
• Virtual Machines (VMer) -som-en-serviec
• Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -som-en-

service
• Backup -som-en-service
• Containers -som-en-service

Med forbrugsafregnet IT bringer vi 
skyen til jer

Vi bringer skyen til, hvor jeres applikationer 
og data lever, og lader jer bruge jeres 
ressourcer på forretningsforbedrende 
handlinger i stedet for lavpraktisk drift.  Jeres 
hverdag bliver mere simpel.

IT-chefer er nødt til at ændre deres 
forretningsmodel for at se væsentlige 
fordele, herunder hurtigere værdi, forbedret 
agilitet og lavere forretningsrisiko.
McKinsey Digital, Unlocking business acceleration in a 
hybrid cloud world, 2019.

Vil du vide mere?
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