
FLEXIBLE CAPACITY 

”Nothing has changed 
– everything is new”

Dagens utmaning för IT kontra verksamhetens krav

Idag upplever många IT-avdelningar den svåra utmaningen med att balansera verksamhetens krav 
på snabblanserad, flexibel och skalbara IT-plattformar mot en stabil och effektiv IT-plattform. 

Erfarenheten visar oss att nya IT-plattformar oftast är överdimensionerade för att klara av framtida 
behov från verksamheten och dyra samt tidskrävande att upphandla. Det kommer alltid vara viktigt 
för IT-avdelningen att leverera nya system snabbt och att vara innovativa för verksamhetens skull. 

Att överdimensionera IT-kapacitet 
för att slippa göra upphandlingar 
för ofta och för att kunna vara flexibel 
med kapacitet på plats vid nästa 
behov är inte kostnadseffektivt och 
drabbar direkt företagens ekono-
miska balans. Investera pengarna i 
er verksamhet istället!

Framtidens IT

Att etablera och managera en publik IT-plattform (Public Cloud) är ofta svårt och tidskrävande, men 
bekvämt när det fungerar. Det eller hybrid molnplattform är vart utveckling går i flera fall. Dock finns 
det fortfarande flera företag eller enskilda applikationer som man absolut inte vill/kan av säkerhets-
skäl driftsätta på det sättet.

Att köpa IT-kapacitet som man hanterar och kontrollerar i sitt egna datacenter men betalar som en 
molntjänst per månad för den kapacitet man bara nyttjar är det mest ideala konsumtionssättet.
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B2B IT-Partner’s erbjudande

Tillsammans med Hewlett Packard Enterprise erbjuder B2B IT-Partner ett nytt sätt att nyttja och betala 
för kapacitet – Flexible Capacity.

Hör av er till er kundansvarige säljare på B2B IT-Partner för mer information, eller säljspecialist 
Jonas Almgren, email: Jonas.Almgren@b2bitpartner.se , tel: 08 635 35 05
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Betala för den IT-kapacitet ni nyttjar,  
som en tjänst per månad. 

• B2B IT-Partner och kund analyserar hur mycket 
kapacitet ni har behov av på plats (compute, 
nätverk och storage)

• B2B IT-Partner levererar behovet at kapacitet 
och en buffert för oförsedd tillväxt

• HPE mäter nyttjandegraden och B2B IT-Partner 
fakturerar endast nyttjad kapacitet till kund

• B2B IT-Partner följer upp och diskuterar med 
kund kring kommande expansion och kapacitetsbehov

• B2B IT-Partner stämmer av kapacitetsbehov  
löpande med kund och levererar ut det överenskomna

• B2B IT-Partner presenterar ny teknik och  
applicerar rätt prestanda mot kunds behov för 
att eventuellt bättra på kunds kapacitet på plats

• Kund har valet att fortsätta växa med egen 
hårdvara eller köpa kapacitet i B2B’s molnplattform

Fördelar med Flexible Capacity

• Nyttja fördelen med att bara betala för kapaciteten 
ni använder och skalbarhet som molnet erbjuder 
i ert privata datacenter

• Hantera oförsedd kapacitetsbehov från verksamheten, 
med buffert på plats

• Etablera och skala ut system snabbare för att 
möta marknaden snabbare

• Undvik att överdimensionera och betala för 
kraft ni inte använder, investera pengarna i 
verksamheten 

• Behåll kontroll över säkerhet, personliga uppgifter, 
verksamhetskrav och prestanda

• Reducera oplanerad nedtid av system, med 
bästa möjlig IT-lösningar och DataCenter Care

• Behåll affärskritiska system i ert privata datacenter

• Betala bara för kapacitet ni nyttjar

• Ta del av modernare och bättre teknik till fasta 
månadskostnader


