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WLCOM i
skyen

Betal kun for det du bruker






Forutsigbare kostnader
99,70% oppetid
Bekymringsfritt
All data lagres i Norge
Støtter alle enheter

Enklere IT
Gjennom våre skytjenester tar vi
ansvar for drift av dine programmer og
data fra våre datasentre.
Mange av våre kunder ønsker også at
vi tar ansvar for lokal hardware.
Derfor har vi utviklet et sett med
tjenester (Managed Services) som gjør
oss i stand til å ivareta drift av dine
PC’er, nettbrett, nettverk og annen
lokal infrastruktur, slik at vi kan ta
ansvaret for drift av ditt totale ITmiljø.
Resultatet er uansett enklere IT.

Totalløsning i skyen
Nå slipper din bedrift å bruke interne
ressurser på IT utfordringer. WLCOM tar
totalansvaret for all din IT, og sørger for
at systemene fungerer til en hver tid
- være seg applikasjoner som Visma,
Microsoft, Online ControlTM, Compello,
Online ScaleTM m.m.
WLCOM ASP sørger for en meget sikker
lagring av bedriftens data etter norsk
standard, og all lagring skjer i Norge.
Vanlige applikasjoner

Online ControlTM

Online ScaleTM

BEDRE KVALITET OG LAVERE
KOSTNADER
Du får alle fordelene ved stordrift, samt
fleksible og skreddersydde løsning for
akkurat ditt behov.
Totalløsning i skyen
Vi tar totalansvaret for at bedriftens
systemer fungerer og er sikret til en hver
tid.

Forutsigbare kostnader
Du vet alltid på forhånd hva hver enkelt
bruker koster per måned, og du betaler
kun for det du faktisk bruker.
Alltid oppdatert
Du er alltid sikret at IT-driften er
optimalisert til dine behov.
Ingen egne investeringer
Du slipper investeringer i servere,
datarom, oppgraderinger, nye maskiner,
opplæring etc.
En sikker havn
Du blir mindre sårbar mot uønsket
innlogging, datavirus og tap av data ved
brann eller tyveri.
Alltid tilgjengelig
WLCOM tilbyr ServiceDesk med support
24/7/365, avhengig av hvilken avtale du
har.

Fleksibel og uavhengig
Du får en løsning som fungerer sømløst
på alle plattformer, enten du foretrekker
PC, nettbrett eller mobil.

Moderne plattform for skytjenester
Det er smart å overlate IT-driften til oss. Alle våre løsninger er fleksible og uavhengige. Du kan
fritt skalere opp eller ned i forhold til bemanning, og du betaler kun for det du bruker. Vi
skreddersyr og tilpasser løsningene til det du har fra før, for eksempel Office 365, CRM- eller
ERP-systemer.

Vi håndterer alt fra lokal driftstøtte til sentralisert IT-drift og komplette IT-systemer. Alt du
trenger å gjøre, er å ta kontakt med oss, så finner vi løsning som er best for deg.

Hybrid Cloud
Hybrid Cloud er en moderne plattform for skytjenester, der du selv fritt velger om vi skal
ta totalansvaret eller kun hjelpe deg med deler av din IT-drift.
Våre tjenester er integrert med Microsoft og gjør at vi kan tilby komplette løsninger der
noe produseres av våre egne datasentre, mens andre deler produseres av Microsoftskyen.

Driftsløsningen etableres som en "Hybrid Cloud" løsning og utnytter våre
stordriftsfordeler og industrialiserte tjeneste produkter.
• WLCOM leverer IT-drift som en dynamisk skalerbar tjeneste der datahall, strøm/kjøling,
maskin- og systemprogramvare, drift, support og vedlikehold inngår som en del av
tjenesten. Du vet hvor dataene fysisk er lagret, samt at du selv bestemmer når
endringer skal gjøres (oppgraderinger e.l.)
• Hybrid Cloud innebærer videre at løsningen kan integreres med andre Cloud løsninger
fra f.eks. Microsoft (Office365 og Azure)
• Du står fritt til å velge om tjenester som Exchange, Lync, Sharepoint, Skydrive skal
leveres fra MS Office 365 (O365) i Europa eller fra Hybrid Cloud lokalisert i Norge

Robust løsning
Driftsløsningen baseres på full-redundant
plattform for alle systemer som garanterer
99,7% tilgjengelighet.

Driftsløsningen er basert på Windows
brukergrensesnitt og verktøy som er kjent for deg, og
som bidrar til brukervennlighet:
• Løsningen støtter bruk av PC som et lokalt verktøy uten behov for nett-tilgang.
Når nettet er tilgjengelig har brukerne tilgang til en transparent løsning der de
selv kan velge å arbeide lokalt. Da lagres dokumentene sentralt, via Citrix
Desktop (opsjon), eller distribuerte applikasjoner.
• Løsningen støtter bruk av lokale skrivere og USB-enheter samt avspilling av lyd
og video fra PC. Dette er uavhengig av om brukeren jobber på lokal pc eller
gjennom en publisert desktop/applikasjon.
• Brukerne har tilgang til sentral lagring hvor dokumenter kan deles, og hvor
WLCOM er ansvarlig for sikkerhetskopiering (p.t. hver 2. time)
• Løsningen støtter "Bring Your Own Device" (BYOD) og kan benyttes fra vilkårlig
PC, MAC, nettbrett, smarttelefon m.m.
• Pålogging skjer via Citrix Terminalserver. Kunden får egen tilgang til Active
Directory (AD), e-post, lagring og applikasjonsservere. Backup inngår i
tjenesten, og belastes etter faktisk lagringsmengde. Mulighet for brukerstyrt
restore.

Enklere i skyen
Kvaliteten går opp og kostnadene ned med en skybasert IT-driftsløsning fra
WLCOM, fordi vi tilbyr stordriftsfordeler som ellers kun er forbeholdt de aller
største virksomhetene.
Dette gjør også hverdagen din enklere og mer oversiktlig, siden du kan si
farvel til investeringer og drift av datarom, servere og sentral infrastruktur.
I tillegg kan vi ta totalansvar for drift av dine pc’er, nettbrett, printere,
nettverk og annen lokal infrastruktur.
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