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Kör dina molnbelastningar mer effektivt
Företag använder sig i större utsträckning än någonsin av hybridmolnslösningar för att
uppnå verksamhetens mål, vilket gör dem konkurrenskraftigare och de kan möta kundernas
behov snabbare.
Med våra smarta lösningar och processer kan ditt företag optimera och modernisera
verksamheten i tre steg.

Utmaningar
Affärslandskapet utvecklas varje dag. För att förbli konkurrenskraftiga måste företagen ligga i
framkant. CIOer behöver fokusera på den dagliga IT-driften samtidigt som de levererar nya och
effektivare lösningar för en föränderlig global marknad.
Cyberbrott är ett problem som växer, precis som utmaningen i att göra mer med mindre.
Oövervakad shadow-IT hotar att destabilisera IT-styrningen då användare tappar tålamodet
medan de väntar på att företagets IT-avdelning ska införskaffa de resurser de behöver och
istället börjar agera på egen hand. Tyvärr ökar antalet sidolösningar ofta IT-miljöns komplexitet
och sätter ytterligare press på nätverkets infrastruktur.
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Vår lösning
Med Insights lösning Hybrid Cloud, en process i tre steg, kombin-

Med Insight kan du köra smartare belastningar som accessar,

erat med tillförlitlig erfarenhet, kan du optimera och modernisera

hanterar och administrerar data. Säkert och effektivt, var som

din verksamhet och få ut mer av dina investeringar i IT tack vare

helst, när som helst. Vi hjälper dig att definiera och navigera

datadriven kunskap. Vi kommer att hjälpa dig att snabbt hitta

i datacenterplattformar, maximera databasens potential

rätt Hybrid Cloud-strategi, rätt processer och rätt plattformar för

och leverera effektiviseringar av kostnader och prestanda för

on-demand IT.

datacentrets samtliga aktiviteter.

Genom att kombinera erfarenhet, expertis och kraftfull teknologi
gör vi det möjligt att komma till rätta med de tre absolut
viktigaste sakerna för verksamheten:
•• Optimering av kostnader
•• Förenkling
•• Driva innovationer framåt

Insight Hybrid Cloud Services:
Planera

Skapa

Hantera

•• Insight Hybrid Cloud Assessment är en

•• Vårt team hjälper dig nå dina mål med

•• För att se till att era anställda förblir

stabil grund för övergången till en mod-

Hybrid Cloud genom att utveckla, konfig-

effektiva under övergångsperioden

ern arbetsplats.

urera och/eller migrera de teknologier du

tillhandahåller vi löpande förvaltning och

behöver.

optimerar era nya lösningar för er nya

•• Vi utvärderar, utformar och skapar en
roadmap av dina Hybrid Cloud-mål.
•• Denna helhetssyn gör det möjligt för er

•• Med en säker grund för din Hybrid
Cloud-strategi kommer din organisation

Hybrid Cloud-teknologi.
•• Vi erbjuder ett antal supporttjänster för

verksamhet och era anställda att på ett

att fungera snabbare med rätt handling-

att se till att ni får ut det mesta av Hybrid

framgångsrikt sätt ta till sig och uppnå

splaner och strategier för att öka operativ

Cloud-lösningarna.

mer i denna digitala värld.

excellens och driva framtida tillväxt.

Mer information finns tillgänglig på begäran, kontakta din Insight Account Manager.
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