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Cloud Inspiration
Din cloud rejse starter her

Få overblik og klarhed før din rejse mod en Microsoft Cloud Platform
Med et cloud inspirationsmøde får du hurtigt et værdifuldt indblik i præcis de dele af Microsoft
cloud, som er relevante for din virksomhed. På 2-3 timer gennemgår en af vores cloud specialister
Jeres konkrete behov og inspirerer til, hvordan I kan imødekomme disse behov med it i cloud.

Baseret på din it virkelighed

Tag de første skridt mod Cloud

Vi gennemgår Microsoft cloud platformen, med udgangspunkt i
dit nuværende it-miljø.

Inspiration er det første skridt på
vejen til en succesfuld cloud rejse.

Det sikrer helt konkrete anbefalinger, der tager højde for de evt.
Microsoft cloud elementer, du allerede har taget i brug.

Vi giver svar og inspirerer typisk på
spørgsmål som:

Afklaring baseret på viden og erfaring

•

Du får konkret viden fra cloud specialister, der både har
dybdegående forståelse og praktisk erfaring med Microsoft
cloud.

Hvad er cloud og giver det
mening for vores forretning?

•

Er vores løsninger cloud
modne og hvad skal vi være
opmærksomme på?

•

Er cloud sikkert - kan vi stole på
Microsofts cybersikkerhed?

•

Hvad gør andre med lignende it
setup og lignende udfordringer?

Resultat - cloud anbefalinger
Inspirationsmødet vil være afklarende for dine cloud spørgsmål
og give dig inspiration og anbefalinger til, hvad Jeres næste
skridt på cloud rejsen skal være.
Insigten kan bruges som beslutningsgrundlag for det videre
arbejde med en Cloud Roadmap, et Cloud Assessment eller et
konkret cloud projekt.

Fordele med cloud
Transformationen til cloud giver mange fordele herunder;
økonomiske besparelser, evnen til at kunne levere
hurtigere it til forretningen og til at afprøve nye innovative
forretningsmuligheder.
Med Microsoft 365 og Azure får du 100% cloudbaseret it, med et
stort udvalg af services og tilpasningsmuligheder, med højeste
niveau af kvalitet, sikkerhed og fleksibilitet.

Praktisk information





Onsite eller via Teams
3.500 kr.
For it ansvarlige
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