
Cloud løsninger 
Flyt ud i skyen – og spar på 
drift, oplæring og udvikling af 
standard-websnitflader!



Når du lægger din IT – eller dele af den – ud i skyen, drager du 

fordel af fælles services og lagerplads. Det giver stor fleksibili-

tet, at dit forbrug af ressourcer, lagring, hastighed og volumen 

løbende kan skaleres efter behov. I perioder med peak loads 

kan du nemt udvide kapaciteten for en periode og derefter  

skalere ned igen. 

Stabilitet og sikkerhed 

Med en cloudløsning får du et sikkert fundament og et altid 

opdateret beredskab. Dine systemer og data ligger i et sikkert 

miljø med stabilt internet, stabil og sikker strøm, systematisk 

back up, softwareopdateringer og monitorering af serveran-

greb.  Skulle der opstå fejl, er du et telefonopkald fra at være 

tilbage på sporet. 

Økonomiske fordele 

Omkostningerne ved at have en cloud løsning er variable, så du 

betaler kun for det du får. Det giver dig bedre værdi for penge-

ne. Du er sikret imod uforudsete udgifter, idet omkostningerne 

følger et godkendt budget – en fremskrivning af dit forbrug og 

omkostninger. I det omfang budgettet er på vej til at afvige, 

bliver du notificeret og kan tage stilling til, om du ønsker at 

imødekomme det øgede behov. Et stigende forbrug vil imidler-

tid være udtryk for, at der er øget trafik eller aktivitet på dine 

løsninger. Med serverne ude af huset, kan du prioritere at bruge 

dine interne ressourcer anderledes. Du har ikke udgifter til drift, 

vedligehold og uddannelse. 

En partner med stærke cloud kompetencer!

Med STRONGMINDS får du en partner med stærk cloud eksper-

tise. Vi har erfarne specialister som kan rådgive om den rette 

løsning – og udvikle for eller med dig. Med cases fra nogle af de 

største virksomheder i Danmark, har vi indsigten til at skabe det 

rette set-up, så du kan høste gevinsterne og undgå faldgruber. 

Vi designer og bygger dit system, så det

• Får høj sikkerhed og høj oppetid.

• Matcher dit behov i forhold til dit brugsmønster.

• Automatisk skalerer op og ned efter skiftende behov.

• Er valgfrit, om vi skal implementere hele din løsning, eller 

om vi skal  

igangsætte projektet og supportere dine udviklere.

• Udvikles med base på vores kontor i Aarhus, hos jer eller 

en kombination.

Certificeret Amazon Web Services Partner 

Vi har bred erfaring med cloud løsninger generelt. Som certifi-

ceret AWS Partner kan vi sikre den bedste pris på AWS.

Kontakt

Ring og få en uforpligtende snak med Morten Hoffmann på 

telefon 7026 6416 eller skriv til mhs@strongminds.dk
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STRONGMINDS er en uafhængig softwareudviklings- og 

teknologivirksomhed, der ønsker at gøre en forskel for vores kunder  

og bidrage til vækst. Fundamentet for vores arbejde er kvalitet, tro-

værdighed og samarbejde.
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