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Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede 
løsninger – løsninger du tidligere har haft installeret på 
dine egne servere, men som i Cloud Computing kun er 
tilgængelige over internettet.
 
Ligesom du får strøm gennem et stik i væggen, er konceptet 
med cloud computing, at it leveres som en service over inter-
nettet. På den måde skal du ikke bruge ressourcer på at drive 
eget datacenter eller vedligeholde applikationer og systemer. 
Din it - eller dele af den - leveres som en service, eksempelvis 
af Microsoft eller JCD.
 
Begrebet Cloud Computing dækker altså over det at bruge 
services via internettet - i stedet for at afvikle hard- og software 
på lokale servere. 
Fuldstændig som når du bruger Dropbox, Google Docs, Gmail 
eller Microsofts Hotmail - det foregår over nettet.
 
I dag er der mulighed for at bruge langt mere avancerede pro-
grammer og services end Hotmail. Word, Excel og PowerPoint 
kan køre via skyen. Du kan dele dokumenter og kalendere med 
andre og altså få et virtuelt system. Du kan køre din kundedata-
base, din webshop-platform, din økonomistyring og meget mere 
via Cloud Computing.
 
Hos JCD A/S forhandler vi Cloud via Microsoft 
– Azure & Office 365 og på JCDs eget ERP-datacenter.

HVAD ER CLOUD COMPUTING?
Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 refererer til abonnementer, som giver 
adgang til Office-programmer og andre produktivitetstjenester 
via internettet. De enkelte produkter leveres i forskellige pakker/
planer - med få eller mange funktioner. Du vælger selv hvilken 
plan passer bedst til din forretning. 
Med Office 365 har alle ”lejere” adgang til den samme sky, der 
bygger på en fælles standardiseret platform og infrastruktur  
- det giver stordriftsfordele.
  
Microsoft Azure 

Azure er et virtuelt serverrum, du kan fylde med de servere og 
services, du har brug for. Det fungerer med andre ord som dit 
helt eget serverrum - bare ude i skyen. 
Med Azure kan du skalere op og ned efter behov. Det er nemt 
at integrere dit eksisterende it-miljø – gennem et stort netværk 
af private connections, hybrid database og storage solution.
 
ERP i skyen - via JCDs eget datacenter 

Med ERP i skyen hos JCD får du leveret din Dynamics-løsning 
online - hosted på JCDs datacentre.  
ERP/økonomistyring i skyen kan både bestå af et multi tenant-
miljø og et single tenant-miljø - altså en del af et fælles miljø 
eller din egen database. Alt efter hvilken løsning du vælger, vil 
mulighederne for funktionalitet og skalerbarhed variere. 

Læs brochuren 
grundigt, og kontakt 
gerne en af vores 
rådgivere. 

Når du springer op i 
skyen, skal springet 
være velforberedt 
og gennemtænkt.



Du er afhængig af internetforbindelsen – uden internet 
har du ingen adgang, til de data der ligger i skyen.

Med Office 365 får du en billigere løsning, men det er 
en standardløsning, som ikke nødvendigvis passer 
præcist til dine behov. Opvej om kompromisset er den 
økonomiske gevinst værd.

Hvis din udbyders service bryder ned, står din virksom-
hed i praksis stille.

Det er nødvendigt at have en exit-strategi, i det tilfælde 
betingelserne ændrer sig i en grad, du ikke kan leve 
med, eller hvis du af andre grunde ønsker at bruge dine 
egne servere.

MINUS
Fleksibilitet. Er du i skyen via Azure, er du én af tusind-
vis af brugere. Derfor kan systemet håndtere, hvis du 
pludselig har brug for dobbelt så meget lagerplads eller 
regnekraften fra 10 servere. 

Du betaler kun for det, du bruger, og det er typisk 
billigere end en skræddersyet it-løsning. 

Det er nemt at komme i gang. 

Du kan tilgå dine data via internettet uanset, hvor du 
befinder dig og uanset, om det er på din PC, din mobil 
eller din tablet. 

Du og dine ansatte har adgang til professionelt soft-
ware. De nyeste teknologier og programmer som før 
var forbeholdt store virksomheder med masser af in-
vesteringsmuligheder, er nu også en mulighed for selv 
de mindste forretninger.

Etablerings- og vedligeholdelsesomkostningerne er lave.

Du undgår besvær med backup og opdateringer, der 
kører helt automatisk.

Med Cloud betaler du i langt højere grad efter forbrug, 
og administrationen er både enkel og minimal.

PLUS
Måske har du en webshop, 
der belastes voldsomt 
i forbindelse med 
julehandlen. 
En måned senere har du 
måske kun brug for dit 
normale niveau igen. 

Den skalerbarhed 
er mulig med 
cloud computing - azure. 

Da vi forhandler cloud via Microsoft 
og jcds egne datacentre, er du sikret 
en stabil og troværdig leverandør, 
som garanterer høj oppetid.



VI FORSØGER IKKE BARE 
AT MØDE VERDEN, SOM DEN 
SER UD I DAG, MEN OGSÅ SOM 
DEN VIL VÆRE I MORGEN



Denne type cloud er ikke offentligt tilgængelige. Formålet med en 
Private cloud er udelukkende at imødese din forretnings unikke 
behov og krav. Private cloud har nogle af de samme egenskaber som 
public cloud. Forskellen på de to ligger i sikkerhedsgraden, og i den 
kontrol du har over løsningen. 

Med Private Cloud bestemmer du selv, hvordan opsætning og kon-
figuration skal være. Private Cloud bygger nemlig på en virtualisering 
af virksomhedens egne servere og infrastruktur - og altså ikke en 
fælles standardiseret platform.
 
En private cloud hostes på et privat og lukket netværk, som fysisk 
befinder sig i din hosting-leverandørs datacenter.
Du ved præcis, hvor dine data er, hvem der administrerer dem, og 
hvordan de gør det. Dine data blandes ikke med andres data, og du 
kan når som helst og meget hurtigt få alle dine data tilbageleveret.
Du får altså alle fordelene - høj performance, høj sikkerhed og 
den fleksible skalérbarhed cloud tilbyder. Samtidigt er det kun din 
virksomhed, der bruger de virtuelle servere, og på den måde er det 
muligt at skabe et meget højt sikkerhedsniveau.
 
Private cloud er velegnet til virksomheder, der prioriterer sikkerhed, 
kontrol, hastighed, fleksibilitet højere end skalerbarhed.
Høj sikkerhed og fuld kontrol over følsomme data og forretningsføl-
somme applikationer er afgørende, når du vælger denne løsning.

Denne type cloud karakteriseres ved, at den leveres af en stor ud-
byder med enorm serverkapacitet, der deles mellem flere forskellige 
datacentre og kunder. 
Fordelen ved en public cloud er muligheden for - billigt og effektivt - 
at få et stort set ubegrænset råderum i skyen. 
Det er muligt, fordi leverandøren stiller samme ydelse og platform 
til rådighed for alle kunder. Alle kunder har altså adgang til den 
samme sky, der bygger på en fælles standardiseret platform og 
infrastruktur - det giver stordriftsfordele.
 
Vælger du en public cloud løsning, accepterer du, at din forretnings 
data ligger sammen med millionvis af andre kunders data med lille 
mulighed for at tilrette systemerne.
 
Fordelene er lave priser og uendelig skalérbarhed, og derfor er public 
cloud en attraktiv løsning for mange.
 
Public cloud retter sig især mod virksomheder, som både er interes-
serede i at spare tid og penge. 
Selv om vi selvfølgelig alle interesserer os for kontrol og fleksibilitet, 
vil prisen for nogle være det afgørende argument. Og har du ikke 
brug for at skræddersy din it-platform, kan public cloud være en rigtig 
fin løsning.

Med hybrid cloud udnytter du fordelene fra flere forskellige it-plat-
forme på samme tid. Hybrid cloud er med andre ord en kombination 
af dine egne servere, public cloud og private cloud. 
 
Hybrid cloud henvender sig især til dig, hvis du gerne vil bruge for-
delene ved virtualisering og cloud computing, men hverken ønsker at 
bruge en ren public cloud- eller en ren private cloud løsning.

Det er ikke sikkert, at du er i stand til at virtualisere hele din it-platform 
og infrastruktur. Der kan være sikkerhedshensyn eller lovmæssige 
restriktioner, der kræver, at din virksomhed opbevarer nogle data og 
applikationer internt. Hybrid cloud løsning tilgodeser mange forskel-
lige behov, ønsker og krav.

Hybrid Cloud bruges oftest i forbindelse med Office 365. 
Du kan for eksempel opbevare din ERP hos virksomheden selv, og 
lægge data og mail ud i en Public Cloud. 

public cloud hybrid cloudprivate cloud private cloud
En private cloud hostes på et privat og lukket netværk, som 

fysisk befinder sig i din hosting-leverandørs datacenter.

public cloud
Denne type cloud karakteriseres ved, at den leveres af en stor 
udbyder med enorm serverkapacitet, der deles mellem flere 

forskellige datacentre og kunder. 

hybrid cloud
Hybrid cloud er en kombination af 

dine egne servere, public cloud og private cloud. 



LIDT OM
DATA

SIKKERHED

Der er ingen tvivl om, at det er både skønt og effektivt at have 
mulighed for at tilgå sine data uanset, hvor man er eller hvilken 
PC, man sidder ved. 

Men datasikkerheden er ofte kompleks og meget svær at gen-
nemskue. Har du styr på, om der er fuldstændigt sikker-
hed omkring dine filer og data, eller vil andre kunne få adgang 
til dem?
Det er vigtigt, at du får assistance af en specialist, når du sam-
mensætter din it-infrastruktur i skyen. Din løsning skal designes 
ud fra præcis de præmisser, din forretning kræver.

VÆRD AT VIDE OM DATASIKKERHED HVEM EJER DINE DATA?
Fakta om cloud i Office 365, Azure og hos JCD
 
• Du ejer dine data og har alle rettigheder og ejendoms-

ret til de data, du gemmer. 

• Du kan når som helst hente en kopi af alle dine data  
- via internettet. 

• Du kan til enhver tid fjerne dine data fra datacentrene  
- både Microsofts og JCDs. 

• Microsoft opbevarer dine data i 90 dage i tilfælde af 
ophør eller opsigelse. Du har også mulighed for at 
deaktivere din konto og selv slette alle data. 

• Du bestemmer, hvem der har adgang til dine data.  

• De løsninger vi forhandler hos JCD, har meget strenge 
krav og procedurer på dette område. 

• Dine data lagres inden for EUs grænser på Microsofts 
datacentre, med mindre du ønsker andet.

 
 

Overvej om du vil:

lægge personfølsomme data ud i skyen.

lægge forretningskritiske og strategiske 
informationer ud i skyen. 

Den store fordel ved at bruge Cloud Computing er 
fleksibiliteten og økonomien. 
Mange virksomheder køber enten for store eller for 
små løsninger, der gør, at de ikke rammer deres 
nøjagtige behov, og derfor ender løsningen med at 
blive dyrere end nødvendigt. Med cloud computing 
betaler du kun for det, du bruger.
 
Cloud giver dig mulighed for at reagere hurtigt på 
ændringer i dit marked - meget hurtigere end en 
virksomhed med traditionel it-infrastruktur.
 
Cloud Computing er populært med god grund - ikke 
mindst hos iværksættere og små virksomheder, der 
undgår en stor del af besværet med at etablere it 
systemer, og som ikke behøver at binde kapital i 
forretningens it-infrastruktur.

derfor 
skal du vælge en 
cloud-baseret 
løsning



JCD A/S    WWW.JCD.DK    TEL 70 12 00 03

Gå i skyen med JCD A/S 
Vi rådgiver dig om valg af cloud-pakke og om sammenhængen med dine andre Microsoft licenser. 

Vi klarer opsætningen af din sky, migrering af dine data, og hjælper med integrationen til din øvrige it.


