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Produktbeskrivelse 
Cloud Services 

 

Cloud leverancer med garanti for hvor data opbevares.  
 

 

 

Hvorfor Cloud? 

Verden omkring os er i disse år under kraftig forandring. I dag er det 

muligt direkte at koble nye forretningsinitiativer til at aflede 

it-omkostninger, og it-afdelingen er samtidig gået fra at være et 

kostcenter til at være et profitcenter. Denne realitet kræver en 

ændring i it-landskabet, hvilket betyder, at kravene til it-systemerne 

også ændres. 

 

■ Hvad der før var in-house it-løsninger, er nu Cloud baseret. 

■ Hvad der før var et fysisk miljø, er nu et virtuelt miljø. 

■ Hvad der før tog måneder, tager nu kun minutter. 

 

Denne elastiske, dynamiske og distribuerede natur af moderne it gør 

det betydeligt mere effektivt, men også meget sværere at håndtere. 

Det er ikke længere nok, at it-systemer er stabile, nu skal de også 

være fleksible, hurtige at implementere, og fx afregnes per bruger. 

 

It-organisationens evne til at tilegne sig ny teknologi, samt at kunne 

reagere både hurtigt og proaktivt i forbindelse med service- 

afbrydelser, kan have betydning for, om man er i ”in business or not.” 

 

Vores Cloud strategi bygger på etablering af seks identiske Cloud 

datacentre spredt rundt omkring i verden, samt udvikling af 

regionale Cloud ydelser, der specifikt er designet til at levere 

løsninger, som efterspørges i netop denne del af verden. 

 

Endvidere tilbyder Fujitsu - som en af de eneste Cloud leverandører - 

en garanti for, hvor data opbevares. 

 

En Cloud løsning kan være en løsning på ovenstående udfordringer. 

Cloud løsninger udmærker sig ved at være højt standardiserede og 

fleksible løsninger, der afregnes efter forbrug. Cloud løsninger har en 

meget kort etableringstid, hvor det nogle gange kan klares på få 

minutter, mens andre kræver lidt mere tilpasning inden de reelt er 

brugbare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure as a Service (IaaS) 

Fujitsu tilbyder en fleksibel og kosteffektiv Infrastructure as a Service, 

som lever op til de omfattende krav, der med rette kræves af 

virksomheder på alle niveauer og i alle segmenter. 

 

Hvorfor selv investere i hardware eller drift af datacentre, når det nu 

er muligt at få adgang til de samme resurser igennem Fujitsus Cloud 

setup, samt den investering vi har kastet i udvikling af Cloud 

løsninger?      

 

■ Betaling efter reelt forbrug (per time og diskforbrug). 

■ Avanceret webbaseret selfservice administration og provisionering. 

■ Garanti for hvor server og data opbevares. 

■ 2nd Line Service Desk inkluderet. 

 

Fujitsus Cloud løsning er opbygget til at understøtte bredt både i  

forhold til virksomhedens størrelse og brancher med yderst 

komplekse setups. Fx er det muligt i Cloud selfservice portalen at 

konfigurere et 3 tier setup, hvor mange andre Cloud udbydere alene 

tilbyder 1 eller 2 tier setup.   
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Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og 
tager forbehold for, at oplysningerne er 
fuldstændige, opdaterede og korrekte. 

 

  
 

  
 
 
 
 

 

IT Management as a Service (ITMaaS) 

Virksomheder er hele tiden nødt til at benytte den nyeste teknologi 

til løbende at forbedre konkurrenceevnen. Dette gælder ligegyldigt 

om det drejer sig om produktionsudstyr eller it-løsninger til 

understøttelse af virksomhedens drift. 

 

Et Cloud baseret IT Management system er derfor meget attraktivt for 

at spare penge, reducere CAPEX, samt at sikre en hurtig 

implementering.  

 

Hvorfor ikke lade os levere Jeres IT Management system som en 

Cloud service?  

 

ITMaaS er en gruppe af ægte Cloud systemer, der samlet leverer 

infrastruktur- og applikationsovervågning, samt Service Desk 

funktion, som er nødvendig for at understøtte en produktiv og 

kosteffektiv IT Management operation. 

 

Løsningen indeholder i øjeblikket to moduler: 

 

■ Service Desk as a Service - En omfattende IT Management løsning 

med indbygget ITIL ”best practices” og aktionsbaseret workflow til 

brug for koordinering og optimering af alle aspekter omkring 

service delivery. 

■ Monitoring as a Service – Et simpelt interface for overvågning af 

alle vitale elementer og dynamiske resurser som forretningen er 

afhængig af – ligegyldigt om det er Cloud ydelser, it-systemer 

installeret lokalt eller ydelser, som modtages fra en ekstern service 

provider. Løsningen giver den nødvendige indsigt over det samlede 

it-miljø, og sikrer at løsningen performer optimalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor Fujitsu? 

Fujitsu har en over 50 år lang historie inden for support af 

missioncritical systemer igennem en verdensomspændende 

organisation på over 173.000 motiverede medarbejdere. 

 

Fujitsu tilbyder markedets bredeste og dybeste produktprogram af 

Cloud ydelser. Ydelserne spænder vidt og dækker traditionelle ydelser 

såsom Infrastruktur as a Service, Platform as a Service, Software as a 

Service til specielle ydelser som machine to machine communication, 

Lync as a service, Mobility, legacy modernization og high volume 

data capturing. 

 

Ved at udnytte vores globale styrke og gennemprøvede Cloud 

platform opnås en hurtig implementering, stor fleksibilitet og en højt 

ydende IT Management løsning – vel og mærke uden store 

omkostninger eller høj kompleksitet omkring drift af mange 

forskellige applikationer og værktøjer. 

 

Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 173.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med 

udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens 

store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores 

kunder. 

 

Se mere om Fujitsus andre services, løsninger og produkter på: 

www.fujitsu.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujitsus Cloud løsning 

 både er dansk forankret og tilbyder personlig dansk 

kontakt.  

 er ”Trusted Cloud”, hvor kun kendte og accepterede 

kunder kan tilgå. 

 Inkluderer garanti for placering af data. 

 tilbyder konsulentydelser som understøtter Cloud 

servicen. 
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