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De 4 fokusområder

Den fremtidssikrede cloud- og netværksstrategi
Det er en sejlivet misforståelse, at cloudstrategi bare handler om at lave en
plan for at flytte så meget som muligt i skyen. Og at det helst skal ske så
hurtigt og billigt som overhovedet muligt.

Fokus på
datasikkerhed

Tid til research
og planlægning

Evne til hurtig
omstilling

Som alt andet, der runder den moderne CIO’s bord er svaret selvfølgelig,
at den rigtige strategi er den, der bedst understøtter forretningen. Nu og
i fremtiden.
Hos GlobalConnect leverer vi løsninger til 28.000 erhvervskunder i
Danmark, Sverige, Norge, Finland og det nordlige Tyskland.
I denne guide har vi, på baggrund af dialogen med CIO’s på de forskellige
markeder, sammenfattet 4 overordnede fokusområder, som efter vores
erfaring er essentielle at have fokus på, for at udarbejde og realisere en
(fremtids)sikker, klog og agil cloud- og netværksstrategi, som understøtter
forretningen.
Fokusområderne handler om skærpet datasikkerhed, tid til research og
planlægning, evne til hurtig omstilling og gennemtænkte investeringer.
Ved hvert af de 4 områder har vi tilføjet en tjekliste, der handler om, hvilke
løsninger, der kan understøtte områderne i praksis.
God læselyst

Gennemtænkte
investeringer
Søren Friis
Head of Outsourcing Services,
GlobalConnect
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Har du nok fokus på datasikkerhed?
Vigtigere end nogensinde
– både ude og hjemme
Den digitale arbejdsplads, hvor alle kan arbejde både individuelt og sammen i teams, uanset hvor
de er, har masser af fordele. Fleksibilitet, for eksempel.
For CIO’en er størst mulig fleksibilitet, agile samarbejdsplatforme og god brugeroplevelse for
kolleger og samarbejdspartnere kun nogle af flere fokusområder.
Databeskyttelse er vigtigere end nogensinde i et IT-landskab, der udvikler sig konstant, og hvor
cyberangreb bliver stadig mere avancerede og opfindsomme.
Jo længere virksomheden er i sin digitale transformation, jo mere forretningskritisk bliver det
at have uhindret adgang til kundedata, lager, logistik og salgskanaler. Ikke bare i det daglige
workflow, men også ved at sikre gennemtænkte, tidssvarende backup-løsninger, som kan
gendanne tabte eller låste data som følge af uheld eller ondsindede angreb udefra.

51%

af 1500 adspurgte virksomheder
har oplevet faldende tillid fra deres
kunder efter at have mistet data.
KILDE: ”2020 Data Protection Trends”, Veeam Software

Tjekliste til cloud- og
netværksstrategien
Har I den optimale Hybrid Cloud-løsning?
Er der overblik over, hvilke elementer i
jeres nuværende IT-miljø, der med fordel
kan placeres i skyen – og hvad der ikke
egner sig?
Sørger I for en god dialog med specialister om mulighederne for intelligente,
fremtidssikre netværksløsninger fx ved
hjælp af teknologien Software Defined
– Wide Area Network (SD-WAN)?
Får I generelt professionel sparring?
Måske findes der allerede gode løsninger,
I ikke er opmærksomme på. Måske har I
allerede selv ideer, der skal syretestes i
dialog med en kvalificeret ekstern
medspiller.
Har I en aftale om lokalt netværk som
en service (Managed LAN) og dermed
stærk, sikker og stabil wi-fi til en fast
månedspris?
Har I en tidssvarende backupløsning, der
beskytter mod fejl og cyberkriminalitet?

5

Har du tid til at researche og tænke
– mens en professionel
samarbejdspartner klarer driften?
CIO’ens rolle har ændret sig markant, parallelt med udviklingen, hvor digitale
samarbejdsplatforme, digitale kontaktpunkter til kunderne og dataflow af enhver slags, er blevet
en stadig mere integreret del af forretningen.
I dag forventes det, at en CIO fokuserer på at understøtte den eksisterende forretningsstrategi og
samtidig kommer med kvalificerede bud på, hvordan virksomheden kan være bedst muligt rustet
til fremtiden.
Kompetent og visionær digital ledelse, med andre ord.
Tid til at holde sig opdateret om de seneste teknologiske muligheder og byde kvalificeret ind med
forslag til, hvordan de kan styrke forretningen i de kommende år.
De mere trivielle dagligdags opgaver, som jo stadig er vigtige, kan med fordel overlades til en
professionel IT-samarbejdspartner, som kan stå for drift, sikkerhed og overvågning af infrastruktur
24/7.

90%

af alle virksomheder har deres
IT-løsning helt eller delvis i skyen.
KILDE: S&P Global Market Intelligence, 2020

Tjekliste til cloud- og
netværksstrategien
Har I en intelligent og sikker infrastruktur,
som udnytter fordelene ved at kombinere
de forskellige cloud services?
Bygger jeres WAN på fremtidssikrede,
intelligente netværksløsninger med
next generation firewall og tidssvarende
backup-løsninger?
Har I centralt overblik og sikker
identitetsstyring på tværs af dokumenter
og systemer?
Har I en stærk og tidssvarende
LAN-løsning? Et lokalt netværk, som
altid er fuldt opdateret, sikkert og giver
den bedst mulige brugeroplevelse for
medarbejdere, gæster og kunder i
forretningen.
Har I en retning for, hvordan
applikationslandskabet i forretningen
skal udvikles og understøttes?
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Er I (altid) klar til hurtig omstilling
– i en uforudsigelig verden?

Tjekliste til cloud- og
netværksstrategien
Har I stabile forbindelser, som sikrer
og beskytter forretningen: Dedikeret
fiberforbindelse med en oppetid tæt på
100 %, datatrafik via krypterede tunneler
og mobile failover som backup?

Den verdensomspændende pandemi i 2020 har med uhyggelig tydelighed vist, hvordan alle
forudsætningerne kan ændre sig fra den ene dag til den anden.
Eksisterende strategier og handlingsplaner kan hurtigt vise sig at være værdiløse, fordi
virkeligheden overhaler selv den bedste planlægning.

Har I fuld support, opdatering og
udrulning af operativsystemer m.m. i et
gennemtænkt og agilt Hybrid Cloud-miljø? 

Virksomheder med en CIO, der har prioriteret fleksibilitet, overblik og skalerbarhed som vigtige
faktorer i den samlede IT-løsning, har set den positive effekt af evnen til hurtig omstilling.

Kan I styre og prioritere applikationer for at
optimere performance på jeres netværk?
Både ved normal drift i akut opståede
situationer?

Andre er blevet hårdt ramt af pludseligt ændrede markedsvilkår med alvorlige konsekvenser, fordi
basale netværksfunktioner, identitetsstyring (IAM) og dataflow ikke kunne følge med.
Agile og fremtidssikrede cloud- og netværksløsninger er vigtigere end nogensinde. Ikke bare for
at understøtte og udvikle forretningen digitalt, men også fordi graden af modstandsdygtighed og
evnen til hurtig omstilling, kan være afgørende for virksomhedens overlevelse.

Er I sikre på, at dårlige svartider ikke
skaber kritiske flaskehalse? Kort
reaktionstid kan være afgørende, både
i dagligdagen og i situationer, der kræver
hurtig handling og omstilling.

Activity

The reset

Har I generelt netværksoverblik via
real-time dashboard?

Har I en disaster recovery-plan,
som er godkendt af den ansvarlige
ledelse/bestyrelse?

Respond
Recover

Reager hurtigt på COVID-19-pandemiens
forskellige faser. Brug erfaringerne til
at nulstille strategien og opbygge
modstandsdygtighed.

Renew

Gartner © 2020

Time
Time
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Har I gennemtænkt jeres
IT-investeringer, så de gavner
forretningen?
Den velestimerede internationale research- og rådgivningsvirksomhed, Gartner, har registreret
de mest udbredte myter om cloudstrategi siden 2010. To af de mest sejlivede (og modsatrettede
myter) lever stadig i 2020: ”Man sparer altid penge ved at flytte i skyen” og ”Man sparer aldrig
penge ved at flytte i skyen.”
Begge myter har deres tilhængere. Ingen af dem passer. For som alt andet på den visionære CIO’s
bord er svaret, at den rigtige investeringsstrategi er den, der bedst skaber værdi for forretningen.
Nu og i fremtiden.
Gartner anbefaler at arbejde ud fra en model, hvor man analyserer sig frem til IT-investeringernes
optimale balance mellem (1) behovet for effektivisering/omkostningsbesparelser - og (2) ønsket om
prioritering af agilitet, time-to-market, innovationskapacitet og hastighed.
Hvis det er mere (2) end (1) må det selvfølgelig også godt koste noget, at få en bedre løsning.

46%

af CIOs vil skifte eller opgradere
dele af deres IT-infrastruktur
inden for de næste to år.
KILDE: ”Krisen stiller nye krav til det digitale
arbejdsliv”, GlobalConnect analyse 2020

Tjekliste til cloud- og
netværksstrategien
Har I sikkerhed og stabilitet i
IT-budgetterne? Fx via Managed LAN,
WAN og Cloud-løsninger, hvor en
samarbejdspartner står for større
investeringer og tager ansvaret for
daglig drift og opdateringer.
Har I en intelligent infrastruktur,
der hurtigt kan tilpasses, hvis
forudsætningerne ændrer sig?
Moderne netværksteknologi som
Software Defined - Wide Area Network
(SD-WAN) kan fx sikre agile løsninger.
Er der den optimale balance mellem
CAPEX og OPEX? Få hjælp fra erfarne
eksperter til at sikre den balance mellem
investeringer og løbende udgifter, som
passer bedst til jeres strategi.
Har I backup i skyen af alle vigtige data?
Også fx Office 365. Tabte data kan koste
kassen - og virksomheden livet.
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Din direkte vej
– til digital succes

De 4 fokusområder

GlobalConnect er et førende teknologi- og datakommunikationsselskab i Nordeuropa.
Vi leverer helhedsløsninger fra jord til sky baseret på egen infrastruktur, der består af
74.500 km fibernetværk og 27.000 kvadratmeter datacenter i Danmark, Sverige, Norge
Finland og det nordlige Tyskland.

Fokus på
datasikkerhed

Vi rådgiver gerne om, hvordan I bedst kombinerer og integrerer flere leverancemodeller
i en Hybrid Cloud-løsning, som udnytter fordelene ved de forskellige modeller maksimalt.
Book et møde og lad os starte dialogen om hvordan vores eksperter bedst hjælper med at
gøre jeres strategier til virkelighed. Så kommer I både i gang og i mål.

Tid til research
og planlægning

Evne til hurtig
omstilling

Skal vi hjælpe med at fremtidssikre
jeres cloud- og netværksstrategi?
Ring til os på 7730 3050 eller

kontakt os her

Gennemtænkte
investeringer

