Insight
Hybrid Cloud
Optimisation
Service
för Microsoft Azure
Insights Hybrid Cloud Optimisation Service – Azure
(HCO-A) ger dig en tydlig överblick av ditt Azure-innehav
vilket förenklar administrationen så att du kan få ut
maximalt värde, prestanda och säkerhet samtidigt
som du minimerar kostnaderna.
Kunskapen och expertisen hos våra Azure-experter
hjälper dig att uppnå rätt lösning för att optimera
prestanda i förhållande till din budget och dina driftsmål.

Ditt företags utmaningar
Azure kan erbjuda avsevärda drifts- och kostnadsfördelar men att få
ut maximal avkastning på investeringen kan vara svårt
och tidsödande.
Dedikerade resurser krävs för att administrera din Azure-miljö,
från administrering och övervakning av användningen av virtuella
maskiner till säkerhet, konfigurering av resurser och mycket mer.
Att bibehålla fokus på ditt Azure-innehav kan bli lidande av
viktigare affärsprioriteringar.
Vår lösning
Insights Optimisation Service ger dig den överblick och kunskap du
behöver för att öka avkastningen från Azure. Våra mycket erfarna
Azure-experter kommer att utföra enskilda utvärderingar av din
nuvarande Azure-lösning och identifiera samt implementera
förbättringar av optimeringen specifikt för ditt företag.
Vår tjänst

Viktiga fördelar
•• Maximerar värdet, prestandan
och säkerheten för dina
Azure-tjänster
•• Förbättrar avkastningen genom
kostnadsanpassning och
administration
•• Direktåtkomst till Insights
Azure-specialister gör att du
får rätt storlek på tjänsten och
kontinuerlig optimering
•• Möjlighet att utöka och
skräddarsy tjänsten med
tilläggsmoduler

Varför Insight?
Vi är partnern som
hjälper er hantera
dagens behov och som
även förbereder er för
morgondagen.
Manage

•• Effektivitet
•• Skalbarhet

Vår tjänst HCO-A finns tillgänglig i två nivåer – Standard och
Advanced – och fokuserar på optimering av kostnad och prestanda
så att du kan välja den servicenivå som passar dig och se till att du
får ut maximalt värde av Azure.

•• Bekvämlighet

Nivån Standard ger en överblick i grundläggande IaaS- och PaaSkostnadseffektivitet medan nivån Advanced ger en mer detaljerad
utvärdering och omfattar även områden som optimering av nätverk
och säkerhet.

Transform

•• Pålitlighet
•• Snabbhet

•• Kompetens
•• Innovation
•• Vision

•• Konsulttjänster och lösningar
•• Nära samarbete
*Basic är vår gratistjänst som endast är tillgänglig för CSP-klienter
*Basic is our free service, which is only available to CSP customers

•• Partnerinriktning

Insight
Hybrid Cloud
Optimisation
Service
för Microsoft Azure
Utöka och skräddarsy er tjänst
Ni kan utöka och skräddarsy vår
HCO-A-tjänst med tilläggsmoduler
så att ni kan uppnå företagets
specifika behov och budgetar,
bland annat:
• Detailed Security
Optimisation Review
en utvärdering på hög nivå
och rekommendationer för
din Azure-security
• On Premise Optimisation
Assessment
utforskning av din fysiska
infrastruktur samt Hyper-V
och VMware-värdar
• Configuration
Management Review
fokus på utvärdering och design
av driften för att hålla dina
Azure-tjänster uppdaterade

Hybrid Cloud Optimisation – Azure

Standard

Advanced

Virtuella maskiner och lagring



ü

Webappar/arbetarroller



ü

Azure SQL Optimisation



ü

MS-licensiering/SKU/RI-utvärdering



ü

Verktyget ARO implementerat





Grundläggande tjänst

Basic Security Optimisation Review



Review of Process and Culture



Basic Hybrid Cloud Strategy Review



Basic Network Optimisation Review



Basic Azure Resilience Review



Basic IaaS > Pass Candidates Review



Träning Microsoft portalen



Konfig. Baseline (Teknisk)



Inbyggt verktyg för kostnadshantering



Utvärdering Bring Your Own License



Best practices (Processer)



• Migration and
Placement Assessment
identifiering av och en
migreringsplan för ytterligare lokala
tjänster
• Contract Optimisation
experthjälp för bättre
anpassade och framtidssäkra
Microsoft-avtal
• Software Lifecycle Services
hjälper dig att outsourca dina
programvarutillgångar för att minska
kostnader och risker
• Detaljerad kostnadshantering
Azure
övervaka, allokera och optimera
kostnader i en multi-cloud miljö.
• Licensing Deployment
Optimisation
utreder hur du maximerar restvärdet
av din befintliga licensinvestering.
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Kontakta din Insight account manager för mer information om vår tjänst
Hybrid Cloud Optimisation – Azure.

08-522 100 10 • info.se@insight.com • se.insight.com

