Trusted Advisory:
Våra rådgivande experter hjälper er
att framtidssäkra er IT i molnet.

AXIANS RÅDGIVANDE EXPERTER - från beslutsunderlag till CIO-STÖD:

Trusted Advisors:
Azure Platform
Axians Trusted advisors
En Trusted Advisor på Axians befinner sig i gränslandet
mellan verksamhet och teknologi och har djup kunskap inom sitt expertisområde. Det gör att du som beslutsfattare kan känna dig trygg med att de lösningar
som tas fram optimerar förhållandet mellan kostnad
och affärsnytta.
Våra Trusted Advisors täcker ett flertal områden men

Hela världen digitaliseras och när förändringstakten och innovationsbehovet ökar förändras
IT-avdelningens roll på företaget: från att vara
ett verksamhetsstöd till att vara djupt integrerad i kärnaffären. Vi är ödmjuka inför att alla
verksamheter är unika och att det krävs god
förståelse av våra kunders affär för att kunna
tillföra rätt tekniska lösningar.

primärt verkar vi inom följande:

Vi hjälper dig framtidssäkra er IT

Microsoft Office 365, Business Productivity, Microsoft

IMicrosoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En
snabbt ökande portfölj av tjänster som alltid finns
direkt tillgängliga där du betalar för nyttjad minut. Traditionellt sett har infrastruktur i ett datacenter varit den enda lösningen men i allt större
utsträckning finns det fördelar med att sätta upp
hybrida miljöer med en del i ett datacenter och
en del i Microsoft Azures IaaS tjänst eller helt
ersätta infrastrukturen med SaaS tjänster.

Azure Platform, Omvärldsbevakning, Digitalisering,
Identitetshantering och Säkerhet.
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Oavsett om ditt företags behov är en agil utvecklingsmiljö, en website med stort skalningsbehov, bimodular it, den säkraste eller helt enkelt
den mest kostnadseffektiva uppsättningen så tar
Axians Trusted Advisors fram den bästa lösningen för dina behov.

Del av Microsoft Cloud OS Network
Axians är medlem i Microsoft Cloud OS Network
som är en global grupp av utvalda tjänsteleverantörer som har ett nära samarbete med Microsoft för att erbjuda sina kunder Azure-aktiverade
hybridmolnlösningar. Axians blev 2014 utsedda till
Årets Microsoftpartner inom Cloud Platform.
Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte!
Axians AB
info@axians.se | www.axians.se

