
• Hostingcenter i Danmark 

• Et brugervenligt dashboard 

• Omkostninger, der følger 
forbruget 

• Ingen langsigtede investeringer 

• Mindre ressourceforbrug i 
IT-afdelingen 

• Fuld kontrol over kapacitet

Stor fleksibilitet gør Telia Cloud Hosting til en god forretning for din virksomhed. Cloud Hosting gør, 
at I kan overvåge og justere kapaciteten efter behov. Det frigiver ressourcer til andre IT-opgaver, 
når Telia varetager jeres hosting. 

SEND SERVERNE UD I DRIFT
OG FÅ BEDRE OVERBLIK OG 
MINDRE BESVÆR

De vigtigste fordele:

Sammensæt det rigtige setup
Cloud Hosting giver en helt ny form for fleksibilitet, som gør det udnødvendigt 
at investere i nyt hardware. Med Cloud Hosting kan du tilpasse kapaciteten i 
takt med jeres behov. Du har adgang til statistik om serveraktiviteten, så du 
kan vælge CPU’er, RAM og diskplads, der matcher jeres behov lige nu. Når 
du justerer dit setup, følger prisen med - både op og ned.

Opsætningen af den enkelte virtuelle server er fleksibel og foregår via et 
brugervenligt dashboard. Her vælger du bl.a. om styresystemet skal være 
Linux, Unix eller Windows. Og du kan naturligvis sammensætte et setup med 
flere styresystemer. Vi klarer de løbende opdateringer, og du slipper derfor for 
al praktikken, samtidig med at du bevarer det fulde overblik.

Opsætning af virtuel server

CPU Fra 1 til 16 stk.

RAM Maks. 64 GB

Diskplads (ingen begrænsning) High capacity High performance

Pre-installeret styresystem(OS): Linux, UNIX eller Windows. Mulighed for at kombinere i samlet setup. 
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Thomas Kok, Øst for Storebælt.

Tlf.: 2827 0171

thomas.kok@teliacompany.com

Thomas Tikjøb, Vest for Storebælt.

Tlf.: 2610 0770

thomas.tikjob@teliacompany.com

Har du spørgsmål,  
er du altid velkommen  
til at kontakte os:

Send jeres servere i skyen
Står din virksomhed over for udskiftning af jeres eksisterende servere, kan  
det betale sig at vælge skyen. Du slipper for at finde tid til implementeringen 
af ny hardware, og overgangen til Cloud Hosting foregår smidigt uden at for-
styrre driften. Har I ikke selv erfaring med serverskift, kan vi stille konsulenter 
til rådighed.

Stop gætteriet
For de fleste virksomheder vokser behovet for serverkapacitet hele tiden. 
Men hvor hurtigt? Det kan være svært for de fleste at forudsige. Selv med 
et kvalificeret gæt. Med Cloud Hosting kan du justere kapaciteten efter 
behov og slippe for fejlinvesteringer.

Få et estimat på prisen
Med Cloud Hosting følger omkostningerne det faktiske forbrug. Kender vi 
aktiviteten på jeres servere, kan vi give et estimat på omkostninger vha. en 
PerformanceAnalyse. Herudfra beregner vi prisen på løsningen til din virk- 
somhed. 

Næste skridt er at se på jeres nuværende udgifter til serverdrift. De består 
bl.a. af afskrivning af serverhardware, strømforbrug til nedkøling, drift og 
licenser. Det er også relevant at estimere den arbejdstid, der spares, når I 
overlader driften til Cloud Hosting. Du kan bestille PerformanceAnalysen 
på telia.dk/erhverv/hosting
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telia.dk/erhverv/hosting

MERE KONTROL OG 
MINDRE BESVÆR
Et brugervenligt dashboard 
giver dig det fulde overblik 
over alle servere, samt 
mulighed for at se aktivitets-
data på hver enkelt server.

INVESTERING  
I HARDWARE
Store investeringer 
giver udsving i 
IT-udgifterne.

ESTIMERING AF 
FREMTIDIGE 
BEHOV
Overkapacitet er 
en dårlig investe-
ring.

AFKØLING  
AF SERVERE
Det koster både 
strøm og mande-
timer at holde 
temperaturen.

ANSVAR FOR 
NØDSTRØM
Det kræver mange 
ressourcer at være 
godt forberedt.

OS ADMINI-
STRATION
Licenser og 
installation giver 
masser af rutine-
arbejde.

JUSTERING  
AF KAPACITET
Er der brug for mere eller 
mindre kapacitet, så kan du 
justere dit setup med få klik.

TELIA CLOUD HOSTING

EGEN DRIFT AF SERVERE

https://www.telia.dk/erhverv/web-services/cloud-hosting/
https://www.telia.dk/erhverv/web-services/cloud-hosting/

