
Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Azure

Vad är Azure? Kortfattat är det 
Microsofts molnplattform, en 
växande samling av tjänster där 
du kan köpa kapacitet i form av 
virtuella servrar, lagring, backup och 
mycket mer. 

Paketerade tjänster för Azure

Azure är ett utmärkt komplement till din nuvarande 

infrastruktur. Används med fördel när du snabbt behöver en ny 

Virtuell Windows, Linux server eller kanske en ”offsite” backup, 

som exempel. 

Azure kan användas som en isolerad miljö för exempelvis test- 

och utvecklingsmiljöer, men kan även med fördel kopplas ihop 

med din nuvarande IT-miljö. Det kan bland annat vara aktuellt 

om du vill att dina användare ska logga in med sina vanliga AD 

användar-id och lösenord. 

Fördelarna är många men Azure passar inte för alla typer av 

system och applikationer. Det finns till exempel utmaningar med 

säkerhet och det kan vara klurigt att komma igång om man är 

ovan med terminologin. Vi har listat några för- och nackdelar.

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.
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Möjligheter

• Det går snabbt att få igång en server eller ett system.

• Låg investeringskostnad då ingen investering krävs i hårdvara.

• Bra verktyg och portaler för administration för den som är insatt.

• Bra möjligheter till integration med befintliga on-prem system för system 

som inte är allt för bandbreddskrävande.

Utmaningar

• Omöjligt att påverka SLA:er och tillgänglighetskrav.

• Passar mindre bra för system och applikationer som kräver hög bandbredd 

med garanterad tillgänglighet eller latency känsliga system.

• Dyrt för system/applikationer som är resurskrävande i form av till exempel 

CPU och RAM.

Exempel på fördelar och utmaningar med Azure

Vill du veta mer om Azure? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

eller läs mer på https://www.primeq.se/
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Vill du veta mer om vår Azure? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

eller läs mer på https://www.primeq.se/

• Azure StartUp. Komma igång-konfiguration och grundkonfiguration av 

Azure. 

• Azure Admin. Administation av Azure, teknisk administration och 

fakturahantering. 

• Azure Site-Site Connect. Koppla ihop er befintliga infrastruktur med Azure 

via VPN och Dirsync. 

• Azure AD Connect. Synkronisera användare, grupper och annan information 

från utvalda OU i ditt lokala AD till Azure och Office 365. 

Om inte någon av dessa tjänster känns relevant kan vi erbjuda gratis rådgivning 

som hjälp i framtagandet av en strategi för er resa mot molnet. Kontakta 

sales@primeq.se för mer information och mötesbokning.

Vi har paketerat ett antal tjänster som är designade för att hjälpa dig att 
komma igång med Azure och komma över den tröskel som ofta uppstår 
för att komma igång. Våra paketerade tjänster fokuserar på att lösa 
följande utmaningar:


