Go Cloud
Få dynamik, fleksibilitet
og prisfornuft i dit IT
Go Cloud er ikke så kompliceret, som det lyder. Det handler om at flytte virksomhedens infrastruktur fra serverrummet ud i et cloud datacenter. Sikkerheden er stadig i top - men fleksibiliteten
er væsentlig større.
Med en Go Cloud løsning opnår du den mest dynamiske og moderne måde at håndtere dit IT på.
balance.as har mange års erfaring som ERP-konsulenthus. Vi hjælper vores kunder med at anvende
den moderne cloud teknologi til at understøtte virksomhedens IT - herunder ERP-produkterne C5
& Navision/NAV.

Tre gode grunde til at få mere
at vide om Go Cloud
1

Du opnår en helt unik fleksibilitet og høj ydelse

2

Skalerbarhed sikrer at du kun betaler for dit reelle forbrug

3

Din ”hardware” er altid frisk og opdateret

VEND
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Lad balance.as hjælpe
dit IT ud i skyen
Med cloud løsninger opnår du nogle unikke muligheder, som ikke umiddelbart lader sig gøre i et
almindeligt server setup. Du får mulighed for at skrue op og ned for kapacitet og ydeevne i takt
med dine behov ændres over tid eller i forbindelse med sæsonudsving. Derfor betaler du ikke for
en masse overskudskapacitet. Et cloud setup tilbyder også en lang række services, som kan
vælges til i takt med at behovet opstår.

Hybrid infrastruktur - det bedste fra begge verdener
Et cloud setup vil ofte være kombineret med en fysisk server i hybride løsninger. Denne kombination
kan være den rigtige løsning for nogle virksomheder. En hybridløsning tilbyder det bedste fra begge
verdener.

Cloud Infrastruktur – den moderne IT Platform
Tendensen er, at meget IT flytter fra ”kosteskabet” til skyen. Hos balance.as anvender vi Microsoft
Azure Cloud, som er en gennemtestet og højtydende løsning. Vi tilbyder vores kunder at hjælpe
deres IT ud i skyen, så løsningen understøtter det, der giver størst mulig værdi.
Cloud løsninger er meget stabile, og du skal ikke bekymre dig om nedetid. Dine data ligger altid i
minimum 2 forskellige datacentre i to forskellige lande. End ikke et jordskælv resulterer i datatab.
Azure Backup er nem, sikker og stabil backup, der hurtigt får tabte data tilbage igen.
Med en Azure Cloud løsning, får du adgang til dine IT services, blot du har adgang til internettet.

Kontakt balance.as og lad os aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan uddybe, hvorfor Microsoft
Azure Cloud kan være en god løsning for din virksomhed. Du kan kontakte Eigil Johannsen på telefonnummer 40 70 41 10 eller på ej@balance.as.
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