COMPLIANT CLOUD

Compliant Cloud är IT-infrastruktur som tjänst för branscher
och företag med höga säkerhetskrav, antingen från styrande
myndigheter eller dess kunder.

Compliant Cloud passar företag vars
data, av olika anledningar, måste lagras
i specifika länder och där spårbarhet av
fysisk och logisk access är av yttersta
vikt. Många organisationer har, historiskt
sett, tvingats stå vid sidlinjen i den stora
digitaliseringsvåg som vi i dag bevittnar.
Med Compliant Cloud från City Network
kan företag i alla branscher, oberoende
av säkerhetskrav, förnya sin IT-miljö och
bli mer flexibla och kostnadseffektiva i sin
leverans av nya applikationer och tjänster.

och telestyrelsen samt EUs direktiv för
persondatalagring. Samtliga hallar som
nyttjas för Compliant Cloud är ISO 27001
certifierade. Redovisning av dessa
certifikat kan erhållas på begäran. Vi
välkomnar både besök och besiktning
av just den hall som ert företag önskar
använda. Vi ansvarar för att upprätthålla
lagefterlevnad i all bakomliggande infrastruktur fram till den virtuella servern. Ni
som kund ansvarar för lagefterlevnad i
mjukvara och applikationer.

REGULATORISKA KRAV

NÄTVERK

Med allt högre krav på fysisk och logisk
säkerhet för datalagring inom reglerade
branscher ökar kostnaderna att upprätthålla densamma. Våra serverhallar
och vår serverinfrastruktur följer de
standarder som är satta av MSB, Finansinspektionen, Datainspektionen, Post-

Att kunna kommunicera med våra
applikationer och tjänster, snabbt och
enkelt oavsett var vi befinner oss är en
självklarhet idag. För att kunna göra det
krävs väl etablerade och snabba nätverksförbindelser mellan både serverhallar
och kontor runt om i världen. Det är en

dyr kostnad att ta om man inte har IT
som sin kärnverksamhet. City Connect
är City Networks globala, privata, nätverk
som förbinder våra serverhallar runt om i
världen. Med direkta kopplingar i form av
svartfiber eller ISP-förbindelser kan ert
företag koppla upp sig mot City Connect
och på så sätt få direkta anslutningar
mellan era kontor och till våra tjänster.
Vi har idag närmare 30 nätverkspunkter,
på fyra kontinenter, som ert företag kan
dra nytta av. Även om ert företag inte är
i behov av virtuella servrar kan ni ändå
dra nytta av den bandbredd, redundans
samt DDoS-skydd som finns etablerad i
vår infrastruktur. Allting sker med privata
förbindelser och privata nätverk som inte
går ut via det publika Internet.

VALFRIHET
Behoven av IT-infrastruktur kan vara
väldigt varierande och hos City Network
är valfrihet ett starkt ledord. Oavsett om
ert företag behöver en privat eller hybrid
molnlösning kan vi husera den och
hjälpa er.
Lever ert företag under regler som kräver
att ni äger er egen hårdvara eller ert
lagringsmedium är det ingen källa till
problem ur vår synpunkt. Vi hjälper er
att etablera och bygga en egen privat
lösning i våra serverhallar oberoende av
hur lösningen och avtalet behöver se ut.

ÖPPNA API:ER
På City Network har vi valt att etablera vår
IT-infrastruktur på öppen API-standard.
Detta gör vi för att inte låsa in våra kunder
i en licensbelagd eller låst infrastruktur
som är svår att förändra eller att lämna.
Vi anser att det är kunden som ska ha
bestämmanderätt gällande vilken miljö,
funktion eller hall som skall användas. En
flytt till och från en ny miljö ska vara enkel
och kostnadseffektiv. Det ska heller inte
finnas några begränsningar som förhindrar er att kombinera egen infrastruktur
eller andra molntjänster tillsammans
med vårt tjänsteutbud. På City Network
föredrar, men begränsar vi oss ej till, att
basera våra Compliant Cloud-lösningar
på OpenStack (https://www.Openstack.org).
Fördelen med OpenStack är att det finns
API-stöd för samtliga marknadsledande
Hypervisors för enkel integration.
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Ert företags lösning hanteras alltid direkt
och med ett eget, anpassat, avtal som
täcker både funktion och SLA.

SKALBART OCH FLEXIBELT
Även om ert företag inte känner sig redo
att lägga produktionssystem i molnet kan
ni fortfarande dra nytta av våra IT-infrastrukturtjänster för reglerade branscher.
Många företag är i behov av test- och
utvecklingsmiljöer och det är ofta en
eftersatt post som, enligt vår erfarenhet,
sällan investeras i. En testmiljö behövs
oftast för en tidsbestämd period och för
att få ett testresultat som motsvarar en
produktionsmiljö behövs den senaste
hårdvaran, mjukvaran och snabba
fiberförbindelser. Här börjar många
företag sin resa mot att börja använda
Compliant Cloud från City Network.
Genom att initialt lägga test och ut-

vecklingsmiljöer hos oss kan ni därefter
bedöma om molnet är rätt väg att gå.
Oberoende av vad som körs i miljön är
kostnaden alltid baserad på den kapacitet
som utnyttjas, för den tid den är aktuell,
med vetskapen att det görs i en modern
infrastruktur.

VI HJÄLPER ER
Att veta vilken strategi eller lösning som
är bästa vägen framåt är inte alltid uppenbart. På City Network har vi experter
inom området som kan hjälpa er att
hitta rätt. Vi kan agera rådgivare i teknisk
design, val av molntjänst, analys av cloud
readyness av påtänkta applikationer eller
hur ni efterlever regulatoriska krav i ett
moln. Boka en tid med oss för en workshop eller ett informationsmöte så hjälper
vi er komma igång.

