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4 STEG

FÖR EN FRAMGÅNGSRIK
IT-MODERNISERING

Trycket på IT-funktionerna ökar.
De behöver teknik som hjälper dem att:

Bli mer agila

Behålla sin
konkurrenskraft

Skapa
innovation

Matcha tempot på
övriga marknaden

Det kräver:

Investering i en cloud native Kubernetes-infrastruktur
och en modern container-plattform.
75 procent av alla globala företag kommer att köra
containeriserade applikationer år 20221
Gartner

Låter det lätt?
Det är det inte.
För en omvandling av den här digniteten
räcker det inte med att trycka på en knapp.

Det tar i genomsnitt 27 dagar för ett företag att
omstrukturera och migrera en applikation.
Det motsvarar ca

7,4 år för att migrera 100 applikationer.

Det krävs ändringar inom hela IT.
Från nätverk och säkerhet och uppåt.
Attityderna inom företaget behöver förändras.
Silor bryts ned genom DevOps.
Kompetensgap måste hanteras.
För att säkerställa fortsatt värdeskapande från plattformen.

Här krävs stöd från en erfaren samarbetspartner

Conoa är det första företaget i Norden som är
Det innebär att vi kan:
och

Både Kubernetes Certified
Service Provider (KCSP)

Bygga en cloud native Kubernetesinfrastruktur för att stödja moderniseringen

Kubernetes Training
Partner (KTP)

Vidareutbilda företagets egen personal för
att optimera nyttan med den nya plattformen

Conoa erbjuder rådgivning och praktisk expertis
inom 4 viktiga områden som rör modernisering:
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Utvärdera resurser

Planera

Validera

Bygga

Förklara vilken
kompetens som
krävs, samt anordna
workshopar och
kurser för att se till
att rätt personer får
utbildning vid rätt
tidpunkt.

Hjälpa till att utforma
en plattform utifrån
ditt företags behov,
bidra med idéer i en
workshop, förklara
fördelarna för
olika intressenter
samt ge råd om
kompletterande teknik
som NGINX.

Erbjuda ett PoC
(proof of concept)
för att validera den
föreslagna strategin
och demonstrera
dess värde.

Skapa en modern
produktionsmiljö
och erbjuder
praktisk utbildning
till relevant
personal.

Visste du?
Eftersom Conoa är F5 Networks- och NGINX-partner kan
vi se till att applikationer, API:er och tjänster är stabila
och fungerar som de ska i den nya miljön.

Vi lyfter organisationer från en mycket låg kunskapsnivå
till en nivå där man är redo att arbeta i en produktionsmiljö.
Så att företag kan:
Hålla jämna steg med en omvärld i snabb förändring
Öka effektiviteten och minska kostnaderna
Och få mer tid över för innovation

Anmäl dig till vårt webbinarium om du vill veta mer
1. Gartner 2. CIO
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