Solution Brief

ENKEL ON-RAMP TIL PUBLIC CLOUD
FOR KMD'S KUNDER

KMD har gennem mange år været den førende
leverandør af IT-løsninger til den offentlige
sektor i Danmark. Desuden er en lang række
private virksomheder fra hele Norden også
kunder hos KMD. Alle har de valgt KMD på grund
af deres veldokumenterede erfaring med at
levere komplekse IT-projekter og store ekspertise
indenfor digitalisering og cloudløsninger.
Danmark har i dag en af verdens mest effektive og højt digitaliserede offentlige
sektorer. Gennem de seneste 45 år har KMD ydet et væsentligt bidrag til denne
omstilling. KMD udvikler og driver flere hundrede IT-systemer, der danner rygraden
i den danske velfærdssektor. Derudover leverer de en stor andel af den offentlige
digitale infrastruktur, der forbinder myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt plan.
For KMD og kunderne i den offentlige sektor er digitaliseringen - i form af
automatisering og selvbetjening - midlet til at løse udfordringen med at skulle levere
mere til lavere budgetter og med færre ressourcer. Mange virksomheder i den
private sektor har de samme udfordringer, og de ønsker også at foretage en digital
omstilling for at øge effektivitet, innovation og konkurrenceevne.

KMD partnerskaber
Microsoft Gold og Silver partner.
Microsofts standardplatforme udgør
vigtige byggesten i KMD's udvikling af
software. Azure teknologien ligger bag
KMD’s cloud-løsning.
Full-service SAP partner og
Danmarks største SAP leverandør. KMD
har opbygget en privat SAP HANA
cloudløsning i Ballerup og samarbejder
med SAP om et HANA ekspertisecenter.

Partnerskaber er vejen frem
Om Interxion
Interxion (NYSE: INXN) er en førende
leverandør af cloud- og carrier-neutrale
colocation datacentertjenester, der
betjener en bred vifte af kunder gennem
50 datacentre i 11 europæiske lande.
Interxions uniforme og energieffektive
datacentre tilbyder kunder høj sikkerhed
og oppetid for deres forretningskritiske
applikationer. Med adgang til mere end
700 netværksudbydere, 21 europæiske
Internet Exchanges og de mest førende
cloud- og digital medie platforme, har
Interxion skabt datacentre med digitale
knudepunkter for cloud, konnektivitet,
digital media og finans, hvilket fremmer
netværk, vækst og samhandel mellem
vores kunder.
Besøg venligst www.interxion.dk
for mere information.

KMD tilbyder pakkeløsninger til lønregnskab, personaleadministration og andre
konkrete opgaver, og samtidig arbejder de kreativt sammen med kunderne omkring
udvikling af individuelle løsninger. Her trækker man på kompetencer inden for
IT-rådgivning, udvikling, implementering, drift, vedligeholdelse og support - og
derudover partnerskaber med Microsoft, SAP og andre teknologileverandører.
"Via vores partnerskaber med eksperter inden for definerede nøgleområder kan
vi levere de løsninger, kunderne efterspørger," forklarer Per Frey, Vice President,
Network Services, KMD.
Og kunderne efterspørger i stigende grad hybride cloudløsninger. De ønsker den
fleksibilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet, som en cloudløsning giver,
kombineret med høj datasikkerhed i en privat infrastruktur. KMD's langvarige
samarbejde med den offentlige sektor i Danmark giver kunderne den fornødne tillid
til, at KMD kan levere sikre og effektive cloudløsninger.
"Kunderne ved, at vi er en troværdig leverandør på cloudområdet," siger Per Frey.

Enkle cloudløsninger
Til den offentlige del af cloudløsningen, der er en del af den hybride cloudteknologi, indgår
KMD i et partnerskab med Interxion. "Interxions Cloud Connect service indgår i vores
hybride cloudløsninger," siger Per Frey. "Det er en hurtig, enkel og sikker metode til at
koble kunderne direkte op på flere public cloudplatforme såsom Azure, AWS, Oracle,
IBM og andre."
Når det gælder serviceintegration og styring, rådgivning om sikkerhed, konfiguration af
firewall og andre sikkerhedsfunktioner, kan de kunder, der vælger en hybrid cloudløsning
trække på KMD's ekspertise inden for disse og mange andre områder. "Uanset, hvad der
skal til, for at kunden får det optimale udbytte af den hybride cloudløsning, så er vi her for
at hjælpe dem," siger Per Frey.
KMD styrer kundernes opkobling til offentlige cloudløsninger via den brugervenlige
Interxion Cloud Connect portal. "Med Cloud Connect er alle kunder, der er tilknyttet KMD,
kun et enkelt trin fra de store offentlige cloudløsninger," bekræfter Per Frey.
Mange af KMD's kunder samler deres primære infrastruktur på Interxion datacentre,
og andre benytter Interxion faciliteter som sekundære datacentre. "Vi samarbejder med
Interxion i mange forskellige konstellationer, så vi sikrer, at kunderne får den rigtige løsning
i forhold til deres konkrete behov," siger Per Frey. "Cloud Connect er en vigtig brik i
puslespillet med at skabe de hybride cloudløsninger."
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