STORAGE AS A SERVICE

Lägg tid på dina affärer
istället för lagringsfrågor.
Kraven på lagringshantering skärps i takt med att datamängderna ökar. Det leder ofta till flaskhalsar och
investeringsbehov. Men det finns en enkel lösning så
att du kan fokusera på kärnverksamheten istället.

Lagring har blivit allt mer komplex. Mängden data som
behöver hanteras växer i snabb takt. Nya applikationer kräver
ökad lagringskapacitet samtidigt som kraven på datasäkerhet och dokumentation skärps. Detta sätter press på många
verksamheter eftersom det kräver resurser i form av tid,
personal och budget.
Det är här vår tjänst Storage as a Service kommer in i bilden.
Med Storage as a Service får du en infrastruktur av senaste
standard. Du får obegränsad skalbarhet och kontinuerliga uppdateringar till de allra senaste lösningarna inom datasäkerhet
– utan att du behöver ägna det en tanke.
Vanliga problem
•

Komplexa lagringskrav skapar flaskhalsar.

•

Svårt att planera kapacitetsbehov i en föränderlig
verklighet.

•

Dyrt med återkommande investeringar i hårdvara
där man gärna köper lite för mycket för att säkra det
framtida behovet.

•

Betungande utredningar av lagkrav och säkerhetsfrågor.

Framtidssäkrad metod
Vår tjänst Storage as a Service är hybrid och framtidssäkrad.
Den grundar sig på metoden Software-Defined Storage (SDS)
som kostnadseffektivt hanterar massiva datamängder – även
verksamhetskritisk data. Du får den oöverträffade prestandan
hos ett on-premise datacenter och fördelarna med molnet
vad gäller kostnadseffektivitet, skalbarhet och dokumenterad
säkerhet.
Inga begränsningar, inget trassel
Storage as a Service är en problemfri lösning med uppgraderingar vars fokus ligger på datasäkerhet och regelefterlevnad.
Det finns inga hårdvarubegränsningar och inga behov av
kapitalinvesteringar för uppdateringar eller uppgraderingar.
Så nu kan du fokusera på att utveckla, rulla ut och hantera
applikationer utan att behöva bygga och underhålla en egen
infrastruktur för lagring.
Kontakta oss så berättar vi hur Storage as a Service kan
fungera i din organisation.
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