
Vill Ni säkerställa att Ni får ut förvän-

tat värde av er satsning på molnet? 

Vill Ni möjliggöra en kostnadseffektiv 

leverans av tjänster till Era kunder? 

 

Utan en fungerande insikt i hur myck-

et Er konsumtion av molntjänster fak-

tiskt kostar kan Ni aldrig veta om Er 

investering i molnet är lönsam. 

 

Det är tillika oerhört svårt att uppnå 

den flexibilitet som krävs för att leve-

rera agila tjänster till Era kunder om Ni 

inte kan ge ett bra svar på hur mycket 

leveransen faktiskt kostar. 

 

Vi hjälper Er ta kontrollen över Era 

kostnader i molnet. 

Ingen verksamhet som vill vara relevant kan låta 

bli att använda molntjänster, dagens IT-klimat 

mer eller mindre förordar det. Om inte Ni gör 

det så gör Era konkurrenter det, och Era kunder 

blir allt mer vana vid alla de fördelar molnet ger. 

Denna kapplöpning innebär så gott som alltid att 

kostnaden för molntjänster växer okontrollerat, 

med resultatet att såväl IT-avdelningen som 

verksamheten får strikta order från högre ort 

om att dra i handbromsen, dock utan att tumma 

på leveransen till kunderna. Så klart. 

Orsaken till denna ansträngda situation är en 

osäkerhet och avsaknad av information. En före-

tagsledning som inte har tillgång till fakta kom-

mer i nio fall av tio ta det säkra för det osäkra 

och dra åt svångremmen. 

Enda sättet att övertyga företagsledningen om 

att kostnaderna för molntjänsterna är motive-

rade  är via väl underbyggda siffror, presente-

rade på ett överskådligt och strukturerat vis. 

Först när det finns en pålitlig insikt i kostnader-

na, samt verktyg för att kontrollera hur dessa  

fördelas, kommer IT-avdelningen och verksam-

heten få förtroendet att fokusera på sin kärnle-

verans. 

En korrekt implementerad kostnadskontroll 

illustrerar tydligt precis vad som kostar och hur 

mycket. Alla nivåer i en organisation, från CFO 

till utvecklare, kan när som helst förstå samban-

det mellan molnkonsumtion och kostnad vilket i 

sin tur genererar tillit. 

Att implementera en flexibel och skalbar kost-

nadskontroll kräver dock eftertanke och förstå-

else för de utmaningar en "Pay-as-you-go" mo-

dell för med sig.  

Vår paketering innehåller alla nödvändiga steg  

för att säkerställa att önskat resultat faktiskt 

uppnås. 

Kontakta oss för mer information. 

TYDL IGT  V ÄRDE  

Implementationen gör det 

möjligt att agilt och kostnads-

effektivt leverera applikation-

er och tjänster till Era kunder 

för att på så vis ge Er ett för-

språng gentemot Era konkur-

renter. 

 

TYDL IGT  SY FTE  

Implementationen presente-

rar på ett tydligt och struktu-

rerat sätt kostnaderna för alla 

från CFO till utvecklare, och 

hjälper såväl IT-avdelningen 

som verksamheten att foku-

sera på sin kärnleverans. 

 

TYDL IGT  I NNE H ÅLL   

Implementationen innehåller 

tydligt definierade steg, pake-

terad för att passa alla organi-

sationer. 

 

TYDL IG KOST NAD

Implementationen är fast 

prissatt vilket gör det enkelt 

att räkna hem vinsten efter en 

lyckad leverans. 
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