EN SVERIGELEDANDE HYBRIDMOLNSLEVERANTÖR
EXPERTS IN HYBRID CLOUD ORCHESTRATION

BISCloud
Marknadens mest kraftfulla verktyg
för multicloud-orkestrering
Modernt och kraftullt UI
BISClouds UI har tagits fram med
användarvänlighet i fokus. Det är
lättbegripligt, avskalat, responsivt
och lika lätt att använda på en dator,
platta eller mobil.

Självbetjäning dygnet runt
med alla verktyg du behöver
Vill ni öka konkurrenskraften, snabba upp
TTM och tillgodose behoven hos era
agila utvecklingsteam? Då måste er ITorganisation tillhandahålla en miljö som
gör det möjligt att utveckla och distribuera
applikationsstackar i realtid.
BISCloud ger utvecklare möjlighet att
tillhandahålla applikationer snabbt och
säkert i vilket moln som helst. BISCloud
ger bl.a. automatiserad säkerhetskopiering,
loggning och övervakning samt
säkerställer att servicenivåavtal uppfylls
samtidigt som de följer godkända
arbetsflöden som möjliggör en sann
DevOps- och CloudOps-metodik.

Automatisk loggning, backup
monitorering och återläsning
För varje nyskapad instans tar BISCloud
hand om backup, loggning och
monitorering. Oroa dig inte, BISCloud
meddelar dig om din uppmärksamhet krävs.

Säg GOODBYE till
inlåsningseffekt och HELLO
till hybrid molnmobilitet
Flytta enkelt dina befintliga miljöer mellan
olika publika eller privata moln utan att
behöva omprovisionera. BISCloud gör det
möjligt att spara tid och pengar genom
att ge dig friheten att fritt välja var du vill
ha dina miljöer och om du vill flytta dem.
Befintliga konton “läses in” i BISCloud.

BISCloud, powered
by Morpheus

BISCloud
Real time analytics

Hybrid Cloud management
Har ni tjänster distribuerade i flera moln,
eller ligger det i er cloud-strategi att ta er
dit? BISCloud gör det enkelt genom “One
pane of glass” – ett gränssnitt, oavsett
var dina tjänster finns. Snabbskala dina
produktions-, test- och utvecklings-miljöer
i vilket moln som helst. Är kostnaden
i fokus? Migrera då enkelt till ett mer
kostnadseffektivt moln! BISCloud ger dig
bland annat värdefulla insikter i användning
och optimering av dina tjänster.

Har du spridda resurser och diversifierad
övervakning? Nu slipper du det! BISCloud
ger dig möjlighet att övervaka dina
applikationer “Cross Clouds”. Du kan enkelt
bygga dina egna appar för monitorering
och övervakning. Vill du ändå integrera
befintliga övervakningsverktyg så kan detta
göras via BISClouds kraftfulla API.

BISCloud API
Du får tillgång till ett kraftfullt API som ger
dig möjligheter att integrera dina befintliga
system såsom affärs- och billingsystem
men även till egna integrationshubbar och
externa 3:e-partstjänster.

Systematiskt approach för agilitet och smidighet.
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BISCloud reducerar dina
kostnader med 30% genom
att deploya 100x snabbare!
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