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JSC Azure VM

Säkerställ hög tillgänglighet och säkerhet för era servrar med en skalbar och flexibel lösning i
Microsoft Azure.

Tillgång till expertis

Via Microsofts datacenter får ni en hög tillgänglighet och en hög
grundsäkerhet för era servrar. Med Microsoft Azure behöver ni
inte oroa er för att lösningen blir förlegad - ni använder alltid
den senaste tekniken. Vi hjälper er att göra kostnadseffektiva
val som utvärderas över tid, och stöttar med rådgivning och
beslutsunderlag avseende era virtuella servrar.

Effektivare hantering

Genom vår expertis blir insteget till
serverdrift i Microsoft Azure enkelt och
smidigt.

Detta ingår
■ Tillgång till JSC:s support och supportavtal med
Microsoft
■ Rådgivning vid val av virtuell server, diskar och
reservationer
■ Tillgång till JSC:s ramverk för Azure som utgår från
Microsoft Cloud Adoption Framework
■ Uppsättning av startplattform i Azure
(Landingzone)
■ Uppstart och konfigurering av Virtuella servrar
upp till operativsystemsnivå
■ Budgetunderlag och kostnadskontroll samt
kostnadslarm
■ Optimeringsförslag under driftsperiod
■ Byte vid behov till annan maskintyp
■ Möjlighet till schemaläggning av nedstängning av
server för kostnadsoptimering

Tillgänglighet & säkerhet

Microsoft Azure håller absolut toppklass
gällande tillgänglighet och säkerhet.
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Med serverkraft i Microsofts moderna och skalbara datacenter
och med support, rådgivning och övervakning från JSC får ni det
bästa av två världar. Microsoft Azure är en kraftfull plattform med
många valmöjligheter. Med hjälp av JSC:s ramverk ser vi till att välja
den lösning som passar er organisation bäst. Vi håller koll på den
senaste utvecklingen och funktionerna för att maximera nyttan
med serverdrift i Azure. Genom vårt partneravtal med Microsoft
hanterar vi snabbt och smidigt eventuella supportärenden vilket
ger er tillgång till djupare expertis och snabbare återkoppling från
Microsoft.

