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Azure Datacenter Foundation 
Vejen til et solidt fundament i dit Azure datacenter

Kom godt fra start og få fuld kontrol 
over dit datacenter i cloud
Er du ny i Azure eller har du en Azure platform, hvor du har mistet 
overblikket og det er svært at holde styr på ressourcer og sikkerhed? 
Med Azure Datacenter Foundation får du et færdigt gennemprøvet 
fundament for sikker, effektiv og moderne datacenter drift i Azure. 

Azure Datacenter Foundation - fra plan til drift
Med udgangspunkt i et Datacenter Roadmap beskrives vision 
og design (fundamentet) for dit datacenter i cloud samt en 
fuld plan for en sikker og effektiv flytning af dine workloads til 
Azure cloud. 
 
Azure Datacenter Foundation indeholder følgende:
• Opsætning af logning, alerts, key vaults m.m. 
• Opsætning af netværk herunder netværkssikkerhed og DNS. 
• Opsætning af policies til styring af ressourcer, brugere m.m.
• Opsætning af Azure AD, domain services m.m. 
• Opsætning af Recovery, Backup policies m.m. 
• Opsætning af Applikation gateway. 

Afprøvet teknologi og metode
timengo anvender Infrastructure as Code (IaC) som metode 
for installation af det definerede infrastrukturdesign i den ind-
ledende Datacenter Roadmap. Vores gennemprøvede metode 
sikrer høj kvalitet i den konfigurerede infrastruktur, hurtig im-
plementering med lav risiko og gør det efterfølgende effektivt 
at udbygge og vedligeholde dit Azure fundament.
 
Driftsværktøjer og Managed Services
timengo anvender standard Microsoft Azure services og Azure 
Datacenter migrerings- og managed serviceydelser. Det gør 
den fortsatte drift sikker og gennemsigtig, uanset om du væl-
ger at drifte din platform selv eller benytte timengo’s drifts-
koncept og Azure Managed Services.

En 360° tilgang til cloud

Azure Datacenter Foundation er et element af 
timengo’s Cloud Platformsmodel.

Cloud Platform er en komplet metode for tran- 
sitionen til en sikker, sammenhængende og 
fremtidssikret Microsoft cloud baseret på Azure 
og Microsoft 365. 

Metoden sikrer økonomisk overblik og indsigt i din 
cloud rejse fra plan til drift. Med timengo’s Ser-
vicekatalog tilbydes du en bred vifte af Managed 
Services, der sikrer effektiv drift, overvågning og 
vedligeholdelse af  din cloud  platform.

Datacenter Roadmap  35.000,-
Opbygning af nyt datacenter 50.000,-
Tilretning af eksisterende  
datacenter Efter tilbud
Flytning af eksisterende  
datacenter Efter tilbud
Driftservice  Efter tilbud
* Alle priser ex. moms og transport. Azure Datacenter 
Foundation forudsætter et gennemført Datacenter Roadmap.
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