
Dosezite več uspeha v javnem oblaku s storitvijo AzureSimple

Izbirajte med AzureSimple osnovno storitvijo, ali pa jo 
nadgradite ne enega izmed treh paketov, odvisno od tega, 
kje na poti prehoda v Azure se nahajate. 

Ne glede na to, ali potrebujete lift-and-shift migracijo ali 
popolno preoblikovanje portfelja programske opreme, vam 
storitev AzureSimple ponuja prilagodljivost, ki jo potrebujete 
glede na vaše potrebe. S poenostavitvijo tehnologije se lahko 
v podjetju osredotočite na dolgoročne cilje poslovanja.  

Če je pri uporabi in upravljanju oblaka vsaj ena stalnica, je to 
zapletenost. Migracija v Microsoft Azure naj bi prinesla veliko 
prednosti, kot so prihranki in večja učinkovitost. Vendar pa 
mnoge organizacije zaradi zapletenosti, ki je z oblakom 
povezana, ne morejo izkoristiti časa za doseganje koristi. 

V podjetju SoftwareONE poenostavljamo tehnologijo z 
našimi storitvami Simple.

AzureSimple je naročniška storitev, ki je vezana na 
uporabo, ter vam s tem pomaga povečati vrednost storitve 
Microsoft Azure. Odvisno od tega, kako razvito Azure okolje 
imate, je AzureSimple vaša izhodiščna točka za migracijo 
delovnih obremenitev, optimizacijo finančnih operacij in 
razbremenitev operativnega bremena.
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NAJ BO VAŠE POTOVANJE 
V AZURE USPEŠNO

AzureSimple | Osnovne storitve

AzureSimple je zelo prilagodljiva storitev, zasnovana na podlagi 
prilagajanja potrebam vašega podjetja. Osnovne storitve: 

 y 24x7x365 podpora – ne glede na to, ali potrebujete pomoč ob 13. 
ali 1. uri, vam je naša izkušena ekipa po celem svetu pripravljena 
pomagati.

 y Dostop do globalnega Service Success Managerja – pridobite 
ustrezne kvartalne preglede poslovanja s strani ene kontaktne 
osebe. Obenem vam Service Success Manager pomaga pri 
upravljanju in eskalaciji morebitnih težav s podporo.

 y Microsoft Premier podpora  – če je vaša težava preveč zahtevna, jo 
bomo samodejno eskalirali k Microsoftu, Service Success Manager 
pa bo z njimi neposredno sodeloval, da bi dosegli rešitev.

 y Upravljanje stroškov – z dostopom do naše PyraCloud platforme 
boste lahko spremljali porabo oblaka in jo tudi proaktivno upravljali. 
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Kako vam lahko pomagamo?
Stopite z nami v stik, da 
 izveste več o naši storitvi.

T. +386 (0)5 92 50 300 
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W.softwareone.com/en-si/storitve-simple 
/azure-simple 

Ne glede na to, kje se nahajate na poti migracije v Azure, je ključnega pomena, da svojo naložbo čim bolje izkoristite. Poleg 
zgoraj opisanih osnovnih storitev lahko pri storitvi AzureSimple izbirate med dodatki, s katerimi lahko v kar največji meri izkoristite 
prednosti Azure plaforme:

AzureSimple | Paketi dodatnih storitev

 y Visoka razpoložljivost – uvedba oblaka v podjetje naj 
bo funkcionalna in učinkovita. Z našo storitvijo se boste 
lahko izognili daljšim izpadom.

 y Plačate tisto, kar potrebujete – ne bi smeli plačevati 
za tiste funkcije in aplikacije v oblaku, ki jih sploh ne 
uporabljate. Z AzureSimple boste pridobili pregled 
nad porabo in s tem boste lahko imeli le tiste 
funkcionalnosti, ki jih dejansko potrebujete.

 y Zagotovite skladnost – AzureSImple je certificiran 
sistem upravljanja informacijske varnosti skladno s 
standardoma ISO 27001:2013 in ISO27017 SOC 2 tip 1. S 
tem boste zagotovili zaščito pred zlonamernimi akterji 
in revizorji. 

 y Manjša poraba oblaka – kar najbolje izkoristite svojo 
naložbo v oblak. S strani Service Success Managerja in 
na PyraCloud platformi boste prejemali priporočila o 
porabi oblaka, pravočasna opozorila v primeru težav in 
priporočila za optimizacijo stroškov.

 y Hitra in kompetentna podpora – potrebujete učinkovito 
in zanesljivo pomoč. Naša ekipa strokovnjakov je na 
voljo 24x7x365 in se bo na vaše težave odzvala v manj 
kot 30 min.

 y Dediciran Service Success Manager – ena kontaktna 
oseba za vse. Pomagal vam bo z raznimi priporočili in 
poskrbel, da boste z ravnjo izvedene storitve zadovoljni.

Če še vedno načrtujete 
migracijo v Azure, vam 
ta paket dodatnih 
storitev omogoča 
začeti na pravilen 
način. Pridobili boste 
delavnico o osnovah 
upravljanja oblaka, 
oceno strežnikov 
skupaj s primerjavo 
TCO med aktualnim in 
prihodnjim stanjem, 
osnovne temelje za 
sprejetje oblaka ter 
priporočila za naslednje 
korake.

Ste že na poti migracije 
v oblak? S tem paketom 
boste lahko migracijo 
pospešili in izpopolnili 
svoj pristop k sprejetju. 
Pridobili boste dobro 
zasnovano delavnico 
z oceno prednostnih 
nalog, oceno strežnikov 
za primerjavo TCO 
glede na prenos 
delovnih obremenitev v 
oblak, možne prihranke 
na FinOps platformi ter 
priporočila za nadaljnje 
korake.

Če želite optimizirati 
obstoječo uporabo, 
vam FinOps Starter 
Pack ponuja 
orodja, s katerimi 
lahko poenostavite 
upravljanje finančnih 
virov v oblaku. 
Pridobili boste FinOps 
delavnico, uvajanje 
v FinOps platformo, 
realne primere, kje 
lahko vaše podjetje 
prihrani pri stroških 
ter priporočila za 
naslednje korake. 

Ne smete se zadovoljiti s standardizirano, univerzalno rešitvijo. S storitvijo AzureSimple boste pridobili nabor 
storitev, ki se lahko prilagodijo vašim trenutnim potrebam. Več kot 5 milijonom uporabnikom smo pomagali kar 
najbolje izkoristiti porabo oblaka, kar je podjetjem do zdaj prineslo več kot 455 milijonov dolarjev prihrankov. Če 
ste se jim pripravljeni pridružiti, nas kontaktirajte.

Ko implementirate AzureSimple, boste takoj pridobili nekaj pomembnih prednosti:

Izkoristite prednosti Microsoft Azure

CLOUD
STARTER PACK

for new
Cloud Customers

CLOUD
ACCELERATOR
STARTER PACK

for existing
Cloud Customers

$

FINOPS
STARTER PACK

for mature
Cloud Customers

za nove uporabnike 
oblaka za obstoječe 

uporabnike oblaka

za zrele uporabnike 
oblaka


