
Hvad er en vCloud Workhop?
Med vores private Cloud får I frie hænder til at designe jeres private 
datacenter i skyen, hvor I kan bygge præcis den hostede løsning, 
som netop I ønsker.
 
Med en vCloud Workshop kommer I godt i gang med at udnytte 
mulighederne, så I får mest muligt ud af jeres nye virtuelle data-
center
  
Hvordan foregår en vCloud Workshop
Med vCloud får I adgang til et avanceret og kraftfuldt værktøj, der 
giver jer næsten uanede muligheder for at bygge servere, oprette 
netværk, bestemme firewallregler og skalere det hele efter behov.  
 
Workshoppen giver en grundig indføring i mulighederne, så I får 
bygget den mest hensigtsmæssige struktur.

Workshoppen giver en unik mulighed for at opdage, hvad et Virtuelt 
Datacenter i Itadels private Cloud kan tilbyde jer af fordele. Works-
hoppen henvender sig til IT-Professionelle (level 300), finder sted 
hos jer, varer en enkel arbejdsdag og afdækker følgende hovedom-
råder: 

• Introduktion til Itadels Datacenter
• vCloud selvbetjeningsportal
• Organisation & Virtuelt Datacenter
• Oprettelse & skalering af virtuelle servere
• Netværkskonfiguration & VPN forbindelse
• Nem provisionering af nye servere, via katalog
• Snapshots og Templates

We make it simple 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at booke en vCloud Workshop, 
er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.  

itadel.dk

vCloud 
Workshop

Design dit eget  

* Krav for hands-on øvelserne i workshoppen er en browser  
   med Adobe Flash player plugin, og adgang til internettet 
   https://dk1.tdccloud.dk/cloud/org/demo/

 

Fordele ved at vælge en vCloud Workshop
Lad os hjælpe jer i gang med at få glæde af alle de fordele I opnår 
ved at vælge Itadels private cloud, så I får en gnidningsfri overgang 
fra jeres on-premise miljø til skyen.
• I kommer hurtigt i gang med at udnytte jeres nye virtuelle 
   datacenter.
• I får hurtigt overblik over mulighederne og fordelene.
• Vores konsulent kan hjælpe med at designe og anbefale 
   løsningsmodeller, baseret på jeres behov.

datacenter i skyen

Mulighed for yderligere assistance 
• Assistance til at migrere egne servere ud i Itadels Private 

Cloud.
•  Hjælp til oprettelse og tilpasning af egne templates, samt 

automatisering.
•  Backup af virtuelle servere.
•  Mulighed for at vælge en dedikeret løsning baseret på 

Itadels Private Cloud

Er en vCloud Workshop noget for jer?
• Ja, hvis I overvejer at købe IaaS i Itadels Private Cloud og 

ønsker et dybere teknisk indblik i platformen.
• Ja, hvis I allerede har købt IaaS og ønsker hjælp til at 

komme i gang med at designe og implementere jeres nye 
virtuelle datacenter.

Cloud services


