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

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

CloudOps 

Har du koll på vem som egentligen den 

tekniska driften i ditt moln? Vet du att 

säkerheten efterlevs? Tas backup på rätt 

data? Är övervakningen rätt konfigurerad? 

Full kontroll på kostnaderna?

IT-Drift i molnet

Om svaret är oklart så behöver ni fundera på CloudOPS. Hur 

skall denna integreras med er vanliga IT-drift?

Vår lösning – CloudOps

Fler och fler bolag bygger applikationer och infrastruktur i 

publika mon som t ex AWS och Azure. Det går snabbt och smidigt 

samtidigt som risken för att affären, utvecklare eller projekt 

”rundar” IT-avdelningen som då tappar kontrollen över er 

infrastruktur. IT-avdelningen har traditionellt sett hanterat drift 

och installationer, till exempel övervakning, underhåll, backup, 

säkerhet och så vidare. Tyvärr är dessa punkter inte självklara i 

ett publikt moln.  

Publika moln som AWS, Azure och GCP förändrar sättet vi 

behöver tänka kring IT-drift – vi kallar vår lösning för CloudOPS.

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.



Vad är CloudOps?
Enligt LinkedIn är CloudOps en förkortning av “cloud 
operations” och är “en formalisering av processer och 
standards som möjliggör IT-drift och funktion avseende 
applikationer och servrar i ett moln över tid”. Eller enkelt 
utryckt, traditionell IT-drift i ett moln.

CloudOps
IT-drift 

i molnet
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Vår paketering av CloudOPS är i grunden vår basdrift tjänst (länk) som är 

anpassad för AWS och Azure.

Grundtjäntser i CloudOps:

• Säkerhetsportal/VPN

• Övervakning med larmhantering (standard eller utökad)

• Säkerhetskopiering/återläsning

• Säkerhet

• NOC

• Teknisk Serverdrift (patchning, diskutökning, felsökning vid problem, 

utökning av kapacitet m.m)

• Servicedesk

Ta kontroll över din molnmiljö i dag – kontakta oss så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med CloudOps? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

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


