Advania Marketplace
For Enterprise

The Advania Marketplace boldly
goes where no one has gone before
- to implement IT services,
cut costs and improve

business benefits

- all online

Advania Marketplace är en portal där du köper och hanterar din it som
molntjänster. Du hittar allt från produktivitetsverktyg som Office 365 till
högpresterande datorkraft för simulering eller annan krävande användning.
Alla tjänster betalas enligt en prenumerationsmodell utifrån antal användare
och i somliga fall nyttjandegrad.
Utseendet och funktionen gör portalen oöverträffat enkel att använda,
samtidigt som tekniker får tillgång till alla tekniska detaljer när så krävs.
Tack vare en långt driven automatisering tar Advania Marketplace hand
om sammankopplingar mellan de tjänster och system du utnyttjar, så att de
bildar en funktionsmässig helhet. Det är inget du behöver fundera över,
det bara fungerar.

Det här är Advania Marketplace
Advania Marketplace ger dig tillgång till över 1 000 molntjänster i ett gemensamt gränssnitt. Du
får en samlad bild av hela din it-miljö såväl tekniskt som ekonomiskt, och den flexibilitet och kostnadskontroll som krävs idag.
Tjänsterna kommer från branschens ledande leverantörer och antalet växer hela tiden. En hög grad
av automatisering i platformen ser till att de verktyg du väljer bildar en effektiv helhet.

Du vet att it blir allt viktigare för er verksamhet. Att
it inte längre är ett stöd utan en förutsättning för att
företaget ska kunna behålla sin konkurrenskraft.
Det ställer höga krav på flexibilitet, snabbhet och
kostnadskontroll.
Därför finns Advania Marketplace – en portal där
du köper, hanterar och utvecklar ditt it-stöd i form
av molntjänster. Du får all den it du behöver utan
att lägga resurser på teknik. Utan att fundera på
säkerheten och utan att behöva oroa dig över om
det finns möjligheter att växa. Du köper de tjänster
du behöver och betalar för det ni använder. Resten
sköter Advania Marketplace tillsammans med alla
de partner som levererar tjänsterna
Samtidigt har du full kontroll på exakt den nivå du
kräver. I portalen styr du inte bara vilka tjänster
företaget använder, utan också hur de ska fungera
och vilka användare som ska ha tillgång till vad.
Kontrollen blir precis så detaljerad som du vill.
Advania Marketplace innehåller över 1 000 tjänster
från marknadens ledande leverantörer. Antalet
utökas hela tiden och drivkraften är att portalen ska
ge det bästa it-stödet, på det sätt som bäst möter behoven hos varje företag.

IT SOM TJÄNST ÄR ETT SKIFTE

Övergången från it i egna datahallar till it som tjänst
är inte en trend, det är ett skifte. Utvecklingen drivs
av krav på ökad flexibilitet, ökad kostnadskontroll
och behov av att kunna fokusera på företagets allt
mer snabbrörliga verksamhet. För att kunna möta
kundernas varierande behov och uppfylla eller över-
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Starka
Fördelar

Snabbare tillgång till rätt it-stöd
Enkelt göra förändringar när verksamhetens
behov förändras
Ger samlad bild av din it
Allt it-stöd samlas på en faktura
Prenumerationsmodellen ger kostnader som
bättre följer verksamheten - du betalar bara
för det som verkligen utnyttjas
Kan inkludera it som körs lokalt - som ett
privat moln

träffa deras förväntningar. För att inte bara förbli
konkurrenskraftig utan också kunna ta ledningen
på marknaden.
En minst lika viktig drivkraft är att kunna skapa en
attraktiv, effektiv arbetsplats. I synnerhet unga medarbetare förväntar sig tillgång till moderna verktyg, plattformar och tjänster. När behovet av ett nytt
verktyg uppstår förväntar de sig att få tillgång till
det omedelbart. De väntar inte på att upphandlingar
ska bli klara och tekniska integrationer genomföras.
Molntjänster är förvisso en av nycklarna. Men bara
om det görs på rätt sätt, så att företaget verkligen
får fördelar som möjligheter att snabbt och enkelt
kunna göra anpassningar i sin it, bättre kontroll på
it-relaterade kostnader och inte minst enkelhet i
hanteringen av hela it-miljön.
Det är vad Advania Marketplace handlar om.

DU FÅR EN SAMLAD BILD

När it inte kan svara mot verksamhetens behov
händer det att användare själva köper in molntjänster. Risken när det sker är att it-organisationen förlorar överblicken över företagets it, vilket leder till
höga och svårkontrollerade kostnader, ökade säkerhetsrisker, ett växande supportbehov och inte minst
svårigheter att införa nya system eller verktyg.

Därför måste it-organisationen behålla kontrollen
över vilken it som används, till vad den används
och av vilka användare. Det är nödvändigt både för
att bibehålla fördelarna hos själva modellen ”it som
tjänst” och för att kunna utveckla it-miljön.
Advania Marketplace ger den överblicken och den
kontrollen av helheten. Från ett och samma ställe
ser du alla tjänster som används i organisationen,
vilka som använder dem, hur mycket de används
och vad de kostar.
Du kan enkelt utöka kapaciteten eller lägga till nya
verktyg. En hög grad av automatisering i portalen
ser till att alla delar fungerar tillsammans, utan att
du behöver ägna en tanke åt hur det sker.

SÅ TJÄNAR VERKSAMHETEN
PÅ ADVANIA MARKETPLACE

It är inte längre en stödfunktion hos företag. Det är
en nödvändig del i allt som sker. Från interna processer och kommunikationen mellan medarbetare till
mötet med kunden. Allt oftare innehåller även själva
erbjudandet it.
Därför borde it-organisationen ägna mindre tid och
resurser åt att ”se till att lamporna lyser”, med andra
ord hålla grundläggande system igång, och mer tid
åt att hjälpa affären se vilka möjligheter it kan ge
verksamheten.
När it köps och används som tjänster i stället för som
hårdvara i egna datahallar kan it-organisationen bli
en del i företagets digitala utveckling, snararea än de
som håller liv i systemen.

Dessutom ökar företagets flexibilitet. Det går inte
längre att göra treårsplaner för verksamheten och
anpassa sin it efter det. I dag vet du inte hur omvärlden ser ut om ett halvår. Eller i nästa kvartal.
Hela verksamheten inklusive it måste vara beredd
på snabba förändringar. Såväl i kapacitet och kostnader som när det gäller funktioner.
It som tjänst genom Advania Marketplace har de
egenskaper som krävs för att ge dig de fördelar som
modellen i stort innebär. Samtidigt lyfter plattformen konceptet till en högre nivå som frigör ytterligare resurser hos it, ökar tillgängligheten till tjänster
och stärker säkerheten i företagets samlade it-miljö.

DET ÄR ENKELT OCH SNABBT

Advania Marketplace är enkel att använda och ger
alltid full kontroll på såväl helheten som varje enskild tjänst. Oavsett om du är en tekniker som behöver komma ner på djupet eller en användare som
ska göra enklare förändringar.
Portalen presenterar alla tjänster utifrån olika kategorier, så att de är lätta att hitta. När du behöver
lägga till en ny tjänst gör du det med några få klick.
Att exempelvis ge fler användare tillgång till Office
365 tar några minuter, jämfört med flera dagar på det
traditionella sättet (genom ett licensavtal). Betalning sker antingen på avtal eller med ett betalkort.
På motsvarande sätt köper du kapacitet och lagring i
publika moln från de stora leverantörerna, eller från
vårt eget moln Advania Helion. Exempelvis kan en
ny server vara igång på några minuter och ni betalar
bara för den tid den verkligen arbetar.

Det här
hittar du
Det finns fler än 1 000 tjänster i Advania Marketplace och
antalet utökas hela tiden.
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Office365 med Enterprise Voice
Verktyg för kommunikation och
samarbete
Tjänster för informationssäkerhet
Serverkapacitet i form av Amazon AWS,
Azure CSP/EA, Helion Cloud, VMware
vCloud, etc.
Backup och lagring i molnet
Plattformar för e-handel

BYGG STEG FÖR STEG

En tjänst fungerar sällan som en isolerad ö. För att
skapa en funktionsmässig helhet krävs flera tjänster
och plattformar som fungerar tillsammans. Kanske
väljer du Office 365 och vill att den ska fungera tillsammans med en tjänst för säkerhetskopiering och
en annan för ökad informationssäkerhet.
I Advania Marketplace lägger du till de tjänster du
behöver. Med en hög grad av automatisering ser
plattformen till att de fungerar tillsammans samtidigt som du har full kontroll över varje enskild
tjänst. egenskaper som krävs för att ge dig de fördelar som modellen i stort innebär. Samtidigt lyfter
plattformen konceptet till en högre nivå som frigör
ytterligare resurser hos it, ökar tillgängligheten till
tjänster och stärker säkerheten i företagets samlade
it-miljö.
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