KOMPLEXNÍ SPRÁVA SPOTŘEBY
SLUŽEB AZURE
Získejte přehled a kontrolu díky platformě PyraCloud
PyraCloud umožňuje provádět komplexní
proces správy spotřeby služeb Azure v rámci
jedné platformy, snížit celkové výdaje
a maximalizovat hodnotu investic do softwaru
ve vaší organizaci.
Díky tomuto nástroji získáte možnost správy výdajů za
služby Azure, pomoc při řízení nákladů a transparentní
přehled o vašich výdajích na cloud.

Benefity služby

›
›
›

Kontrola čerpání služeb Azure

›

Ochrana proti přečerpání rozpočtů

Jednotný sofistikovaný reporting
Přehled rozpočtů a jejich čerpání v reálném
čase

Nástroje pro vaše služby Azure

Snižte celkové výdaje
a maximalizujte hodnotu
investic do služeb Azure
díky platformě PyraCloud!

Definice nákladových středisek
a mapování souvisejících zdrojů
Umožňuje rozpad nákladů na služby Azure podle
definovaných projektů, obchodních jednotek,
nákladových středisek nebo geografických jednotek
relevantních pro vaši organizaci a pro potřeby interních
reportů. Získejte možnost definovat náklady na
služby Azure pro jednotlivé subjekty dle vašich
preferencí.

Doporučení pro optimalizaci prostředí
Doporučení poskytující na míru přizpůsobené
návrhy, které vám pomohou optimalizovat, zefektivnit
a vylepšit vaše prostředí Azure. Identifikujte
možné úspory nákladů a rizika v návaznosti na
zabezpečení, výkon, dostupnost a úspory nákladů
v prostředí Azure.

Vyhledávání, strukturalizace a řízení
softwaru a prostředků
Přidělování značek (tagů) v prostředí Azure umožňuje
vyhledávat, seskupovat a označovat cloudové
prostředky – ručně nebo nastavením automatických
pravidel. Získejte možnost agregovat informace
o prostředcích a zlepšovat správu, analýzu
a rozúčtování nákladů.

Obrázek 1: Predikce budoucího čerpání služeb Azure

Jak vám můžeme pomoci?

Analýza výdajů a jejich optimalizace
Přizpůsobitelné řídicí panely a reporty poskytující
informace o výdajích za služby Azure. Definujte
parametry reportů, které jsou pro vaši organizaci
důležité, a sledujte výdaje na služby Azure na
přizpůsobitelných řídicích panelech a v reportech.

Rozúčtování softwarových a cloudových
nákladů na obchodní jednotky
Tato funkce vám umožní na základě předem
definovaných požadavků rozdělit fakturaci na
jednotlivá oddělení, projekty či pobočky.
Aplikujte interní rozúčtování napříč celou organizací
a získejte jasný přehled o výdajích na služby Azure
v daném časovém období.

Nastavení rozpočtů podle nákladových
středisek
Umožňuje nastavení rozpočtů dle nákladových
středisek, obchodních jednotek nebo projektů. Pro
kontrolu čerpání si můžete nastavit různé indikátory
a upozornění. Sledujte čerpání rozpočtů v rámci
vaší organizace během vybraného časového
období.

Obrázek 2: Přehled o spotřebě rozpočtů nastavených pro
služby Azure na předem definované jednotky
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