DRIFTSLÖSNINGAR

MOLNTJÄNSTER

GER UTVÄXLING PÅ DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN
Pulsen kan hjälpa er att förstå nyttan med
molnet och hur moderna molntjänster
kan bidra till en enklare, säkrare och
mer effektiv vardag. Rätt kombination av
molntjänster bidrar också till att ge utväxling på den digitala transformationen.

BLAND DE TJÄNSTER VI ERBJUDER FINNS:





PRIVATA MOLNTJÄNSTER
Vill ni ha samma fördelar som en publik molntjänst, med
skalbarhet och självservice, men i en egen miljö som inte
delas med andra organisationer?
Då kan en privat molntjänst vara ett alternativ.
Pulsen erbjuder IaaS (Infrastructure as a Service) eller
PaaS (Platform as a Service) där ni själva väljer hur mycket
resurser ni vill använda i ert dedikerade privata moln. Ni
får naturligtvis även tillgång till vår servicedesk och valbara
tilläggstjänster som exempelvis:

Privata molntjänster
Publika molntjänster
Hybrida molntjänster
Office 365






Övervakning
Backup
Säkerhetspatchning
Antivirus

Pulsen har hjälpt oss att se möjligheterna med
ett modernt verktyg som Office 365. Det är nytt
för oss men vi har tillgång till väldigt bra support
och Pulsens erfarna servicedesk.
Johan Zanden,
Borås Basket
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PUBLIKA MOLNTJÄNSTER
Är ni ute efter full skalbarhet och självservice, och kan
tänka er att dela resurser med andra kunder?

HYBRIDA MOLNTJÄNSTER
Är ni ute efter att utveckla era publika molntjänster, men
samtidigt ha de kritiska applikationerna och kontrollen
lokalt?

Då kan en publik molntjänst vara ett alternativ.
Då kan en hybrid molntjänst vara det bästa alternativet.
Pulsen kan hjälpa er komma igång med publika molntjänster och rekommendera vad som är viktigt att tänka på. Ett
vanligt misstag är exempelvis att underskatta förvaltningen
och driften av de resurser som används inom de publika
tjänsterna.
Pulsen har idag flertalet åtaganden mot kunder där vi
hjälper dem med bland annat Azure, men även erbjuder
tilläggstjänster i form av exempelvis:







övervakning
patchning
backup/restore,
antivirus
larm & incidenthantering
statistikrapporter.

Tanken med en hybrid molntjänst är att få tillgång till både
de lokala och publika resurserna. Med en hybrid molntjänst
får ni den säkerhet som en privat molnleverans erbjuder,
tillsammans med den optimala skalbarheten och flexibiliteten som en publik molntjänst kan tillhandahålla.
Pulsen har idag ett antal kunder där vi hjälper till med uppsättning och underhåll av olika hybrida molntjänster.
OFFICE 365
Office 365 är en Microsofttjänst som gör det möjligt för
samtliga användare att var som helst, oavsett plattform, få
tillgång till Office, Skype och andra applikationer.
Ni kan själva välja mellan de olika abonnemangen som erbjuds och Pulsen kan vägleda er i projektets alla delar - från
införande till förvaltning.
Det som skiljer oss från andra aktörer på marknaden är att
vi även inkluderar en bastjänst samt support för vår Office
365-leverans som omfattar:
 Kontohantering
Uppsättning av nya användare, lösenordsbyten,
avveckling, diverse kontoförändringar
 Dynamisk licenshantering
 Support mot Microsoft för felhantering
 SlutanvändarsupportHybrida molntjänster
 Är ni ute efter att utveckla era publika molntjänster,
men samtidigt ha de kritiska applikationerna och
kontrollen lokalt?

IT-DRIFTSLÖSNINGAR FRÅN PULSEN

KONTAKTA OSS

Pulsen levererar IT-drift för verksamhetskritiska system, baserat på IBM Power- och Intel/
Windows-plattformar.

Pulsen levererar även alla typer av molntjänster, lokalt producerade i Sverige eller från
ledande globala aktörer.

Kontaktuppgifter
och mer information:
pulsen.se/production

Vi erbjuder företag en stabil IT-infrastruktur med högsta säkerhet, applikationsövervakning, arbetsplatstjänster, servicedesk
och fjärrdrift.

Genom
att
erbjuda
flexibla
driftslösningar och säker åtkomst till verksamhetens IT-system ser vi till att våra kunders vardag
blir enklare, tryggare och mer effektiv.

Telefon:
E-post:

033-17 18 00
info@pulsen.se

