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SOFTWARE &
CLOUD SERVICES
ALSO bakker op om dig som forhandler med både en bred viden og en stor
portefølje. Vi kan tilbyde dedikerede kompetencer på alle forretningsområder, og
vi kan rådgive på tværs af alle typer af løsninger. Vi ser det som en helt naturlig
opgave at understøtte forhandlerne i de nye forretningsmuligheder, og med
ALSO Cloud Marketplace har vi skabt et virtuelt indkøbscenter, hvor du hurtigt og
effektivt kan servicere dine kunder.
ALSO Cloud Marketplace gør det særdeles enkelt for dig som forhandler at provisionere licenser til
dine kunder. Det kan faktisk gøres på minutter via det dashboard, du finder i vores onlineportal – både
når det gælder software og andre former for cloudservices fra Microsoft samt fra andre globale og
lokale leverandører.
Vores Software & Cloud-team dækker i øvrigt hele spektret fra styresystemer og kontorprogrammer til
specialiseret produktions- og sikkerhedssoftware. Med udgangspunkt i din forretningsmoKONTAKT ALSO
del og slutkundernes behov rådgiver vi om hele
ALSO’s Microsoft team, Licenser
spektret fra traditionel on-premises-licensering
Telefon: 4355 9222
over private cloud og public cloud til hybride
E-mail: software.danmark@also.com
licensmodeller.
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Licensrådgivning
ALSO råder i dag over kanalens største kompetence inden for Microsoft-licenser og licensprogrammer, og vi tilbyder det bredeste udvalg af Microsoft-software til små og mellemstore
virksomheder. Vi er blandt andet kåret som årets distributør af Microsoft flere gange, og dette
tætte samarbejde kommer også dig til gode.
Den dybe indsigt i Microsofts programmer og licensaftaler sikrer, at du altid kan tilbyde den optimale
produktkombination og aftalemodel til dine kunder. Vi kan også hjælpe med at etablere den optimale
platform på tværs af devices, så kunderne får det optimale udbytte af den teknologiske udvikling med
Windows 10, Office 365, OneDrive og Microsoft Devices som Surface og Windows Phone.
Vores dedikerede medarbejdere er altid parate til at understøtte dig i forbindelse med salgs- og
tilbudsgivning, så løsningen optimeres i forhold til dine kunders ønsker og behov. Microsoft tilbyder
en række attraktive licensalternativer, som gør det muligt for mange slutkunder at migrere til et mere
hybridt licensscenarie.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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Som strategisk partner får du naturligvis også adgang til vores skræddersyede oplæring, workshops
og rådgivning omkring licenser. Desuden kan du via
markedets bedste værktøjer, ALSO Cloud Marketplace og webportal, løbende administrere dine
licensaftaler, hvad enten det gælder on-premises,
cloud eller hybridmodeller.
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Customer Lifecycle
Management
Som forhandler skal du ikke bare kende din kunde. Du skal også kende din kundes forretning.
Det betyder, at du skal være i stand til at fokusere på de projekter, der giver størst værdi hurtigst
muligt hos kunden med henblik på at sikre, fastholde og ikke mindst styrke kundens forretningsgrundlag.
Udgangspunktet er dels kundens eksisterende licensaftaler, dels en behovsafdækning i forhold til
platform, brugerbehov samt kundens eksisterende forpligtelser og budget.
Med udgangspunkt i kundens nuværende
situation og eksisterende licensaftaler rådgiver
ALSO i forhold til et optimalt setup, således
at vi sammen kan fokusere på de ydelser og
løsninger, der er vigtigst for kunden. Dermed
optimerer du din salgstid og sikrer kunden det
bedst mulige udbytte.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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Compliance
Betydningen af ordet compliance kan være svær at definere præcist, men grundlæggende
betyder det i IT-mæssig sammenhæng en vurdering af, hvorvidt en IT-løsning eller -installation
lever op til kundens forventninger og krav.
Som forhandler er det din opgave at give kunden overblik og tryghed, samtidig med at du skaber
forretningsmæssige muligheder – både for kunden og for dig selv. Det betyder, at du skal være i stand
til at få et overblik over kundens IT-aktiver, og at du sammen med kunden i god tid ved, hvornår det vil
være en fordel at overveje investeringer i ny software og infrastruktur.
ALSO har udviklet et koncept, der hjælper dig til at håndtere denne proces, ligesom vi både stiller kommercielle og tekniske ressourcer til rådighed. ALSO rådgiver og vejleder altså forhandlerne i forhold til
licens- og brugsforhold på den enkelte kundecase.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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ALSO har den højeste compliance-rating blandt
danske CSR-udbydere – Cloud Services Reseller – og
er dedikeret til at sikre, at alt er leveret inden for
gældende rammer.
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Cloud Services Provider
License Agreement
Smarte virksomheder opbygger stærke partnerskaber. Derfor er en vigtig del af ALSO’s forretningsområde at tilbyde professionel rådgivning om de tilgængelige licensmodeller – både i
forhold til traditionel licenseret software, cloudtjenester og hybridløsninger.
Dette opnås gennem høj viden om producenternes aftaler og licensregler. Med en Cloud Services
Reseller-aftale hos ALSO får du som forhandler en strategisk partner, der hjælper dig med at optimere
licenshåndteringen og udnytte de rigtige løsninger i forhold til dine kunders behov og ønsker.
Microsoft Cloud Services Provider License Agreement henvender sig til serviceprovidere og uafhængige softwareudviklere (ISV’er), der ønsker at licensere Microsoft-software med henblik på at kunne
levere softwareservices og hostede applikationer til deres kunder.
ALSO har et særdeles tæt samarbejde med
Microsoft og er certificeret Microsoft Partner,
ligesom ALSO på en række områder varetager
supportfunktioner for Microsoft. Sammen med
ALSO er du dermed på sikker grund, når du skal
tilbyde dine kunder en CSR-løsning.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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Cloud OS
Kravene til virksomhedernes IT-infrastruktur og IT-systemer bliver stadig mere komplekse.
Løsningerne skal være såvel fleksible som økonomiske, ligesom det i dag forventes, at IT indgår
som et helt naturligt element i de forretningsmæssige strategier. Løsningen hedder Cloud OS,
der giver samme infrastruktur på tværs af alle platforme – on-premises, private cloud og public
cloud.
Anvendelsen af Cloud OS vokser, i takt med at tankegangen går fra at være komponentfokuseret til
at være centreret omkring de udbudte services. Netop den tankegang understøtter Microsoft Cloud
Platform til fulde, idet den fjerner kompleksitet, således at virksomheden kan fokusere på de forretningsmæssige mål.
Hos ALSO har vi et stærkt specialistteam, der kan hjælpe dig som forhandler med at tilbyde den slags
løsninger til dine kunder. Microsoft har bygget deres Cloud Platform op over tre hjørnesten. To af
dem – virtualiseringsteknologien Hyper-V Server 2012 R2 samt System Center Suite – danner så at sige
den teknologiske rygrad, mens den tredje – Windows Azure Pack – er den front-end, brugerne stifter
bekendtskab med i det daglige. Dermed er det samme operativsystem og samme brugerflade, uanset
hvor på platformen brugerne arbejder med applikationer og data.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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Microsoft Cloud Platform giver forhandlerne en
hel række nye leveranceformer samt dermed nye
indtægtsmuligheder. Der kan med andre ord skabes
et fælles univers for leverandør, forhandler og kunde
– et univers, hvor det også er muligt at arbejde
sammen med nødvendige tredjepartsleverandører
på specifikke kompetenceområder.
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Windows som
en platform
Med Windows 10 har Microsoft samme operativsystem til alle typer af enheder såsom PC’er
og servere, tablets, smartphones, Xbox, Surface osv. Med Windows 10 kan du derfor som
forhandler tilbyde dine kunder en sammenhængende løsning med samme brugergrænseflade
og ikke mindst ’Universal Apps’. De virker på alle platforme uden et forudgående og omstændeligt programmørarbejde med at tilpasse dem individuelt til hver enkelt enhedstype.
Med Windows 10 er der native support for alle Office 365-web- samt touch-apps, og netop appmarkedet er interessant for ALSO’s forhandlere, der nu får mulighed for at servicere virksomhederne med
apps, som giver øget produktivitet på tværs af hele IT-infrastrukturen på én universel programplatform.
Med Windows 10 er det desuden muligt – som supplement til Windows Store – at opbygge en
Business Store Portal, en slags privat onlinebutik, der er virksomhedens eget website til anskaffelse,
brug og administration af apps. Et scenarie, hvor partnere og forhandlere kan spille en særdeles aktiv
rolle. Windows 10 er enkel at anvende, velkendt på tværs af enheder, designet til cloud og integreret
med de kendte online-apps i Office 365.
Desuden er Microsofts Cloud Solution Provider-program nu tilgængeligt i ALSO Cloud
Marketplace, hvilket sammen med Windows 10
og ALSO’s status som Microsoft Partner giver dig
som forhandler en række unikke fordele.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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Security on-premises
and Cloud
ALSO House of Security er et koncept, der giver forhandlerne mulighed for at tilbyde skræddersyede og komplette sikkerhedsløsninger til deres kunder. En del virksomhedsledere tænker
eksempelvis ikke over, at sikkerhedsrisikoen kan være ganske omfattende med mange åbne
døre. Derfor kan det være en rigtig god idé at tage en snak med ALSO’s sikkerhedseksperter, så
du kan tilbyde kompetence på dette vigtige område.
Selvfølgelig skal der stadig installeres antivirussoftware på klienterne, men i dag er dette tiltag langtfra
nok. Ganske enkelt fordi truslen kommer mange steder fra – via mange kanaler og i mange forskellige
skikkelser. Derfor er Endpoint Protection – altså beskyttelse af den enkelte klient – langt fra tilstrækkeligt og vil i højere grad blive afløst af Advanced Threat Protection, hvor virksomheden ser trusselsbilledet ud fra en helhedsanskuelse.
Dvs. hvad er der af klienter og servere i selve virksomheden, hvad er der af servere i skyen, UPS’er,
overvågningskameraer osv. Alle steder, hvor der benyttes en IP-adresse, er der nemlig en potentiel
sikkerhedsrisiko. Det er altså vigtigt at se hele virksomhedens IT-infrastruktur som et hele – især også i
en tid, hvor mange medarbejdere har mobil adgang til de forretningskritiske systemer.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com

30

ALSO KOMPETENCEGUIDE

ALSO har flere dedikerede sikkerhedsleverandører
– blandt andre Symantec, F-Secure, Kaspersky – og
ALSO House of Security dækker sikkerhedsområdet
meget bredt. Vi ønsker at hjælpe med sikkerhed fra A
til Å. Sørg for at få afdækket hele trusselsbilledet hos
dine kunder, og tilbyd den nødvendige sikkerhed.
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ALSO Cloud
Marketplace
- den digitale
markedsplads

ALSO Cloud Marketplace er en digital
markedsplads, der i form af et online kontrolpanel giver ALSO’s forhandlere mulighed for
at provisionere alle slags hostede services
samt cloudprodukter til kunderne – lige fra
CRM-systemer over Hosted Exchange til virtuelle servere og Office 365.
En del af konceptet er således Microsoft Cloud
Solution Provider-programmet, der giver
forhandlerne mulighed for at købe Microsoft
Office 365 på månedsbasis.
Blandt fordelene i ALSO Cloud Marketplacekonceptet kan nævnes forbedret likviditet, højere
grad af fleksibilitet, kort reaktionstid i forhold til
markedet, reducerede omkostninger samt højere
indtjening.

Blandt de øvrige fordele kan desuden nævnes:
➜➜ Hurtig rapportering
➜➜ Effektiv salgsstyring
➜➜ Nøjagtig fakturering
➜➜ Nem brugeradministration
➜➜ Enkel løsningsudrulning
➜➜ Bedre kundeservice
➜➜ Præcis licensstyring
Analysefirmaet IDC har stillet en række spørgsmål, der danner grundlaget for rapporten ‘The
Booming Cloud Opportunity’, og den dokumenterer, at de forhandlere, der får mere end
halvdelen af deres omsætning via cloudydelser, i
gennemsnit vokser dobbelt så hurtigt som deres
konkurrenter.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Microsoft team, Licenser
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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Teknisk support på
ALSO Cloud Marketplace
Som bruger af ALSO Cloud Marketplace har du mulighed for at få dansk support teknisk og
programmæssigt på alle de produkter, der hører ind under dette koncept – både når det gælder
hardware, og når det gælder software.
ALSO yder support på hele paletten, også hostede Exchange-løsninger via vores datacenter i Finland,
idet vi bestræber os på at kunne dække alle de behov, en forhandler måtte have. Vores absolutte spidskompetence er imidlertid Microsoft Office 365 samt Microsoft Azure.

KONTAKT ALSO
Kasper Kaas, Support Lead
Telefon: 4355 9235
E-mail: kasper.kaas@also.com
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En del af dit forretningsgrundlag er naturligvis at
yde support over for dine kunder – det er jo dig, der
kender dem bedst – men din sikkerhed for en god
service er, at ALSO altid er klar til tage over, hvis slutkunden af en eller anden årsag skulle ringe direkte
til os, eller du af en eller anden årsag er forhindret i
at varetage supporten, fx på grund af ferie.
Slutkunden lades således aldrig i stikken.
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Adobe Creative
Cloud for Teams
Adobe er førende på markedet inden for digital markedsføring samt digitale medieløsninger og
kendes i dag blandt andet for Creative Cloud. Med Adobes værktøjer og tjenester kan brugerne
skabe banebrydende digitalt indhold, udrulle det på tværs af medier og enheder, måle responsen, forbedre den over tid og derved opnå større succes med deres forretning.
Adobe hjælper således kunderne med at producere, håndtere, måle og tjene penge på deres indhold
på tværs af alle kanaler og skærmtyper – og ALSO hjælper med at levere Creative Cloud til arbejdsgrupper i form af Creative Cloud for Teams.
Adobe Creative Cloud for Teams er et softwareabonnement, der giver kunden adgang til alle Adobes
kreative og grafiske applikationer inklusive gratis opgraderinger. Der kan løbende tilkøbes yderligere
licenser til flere brugere, og med en fast pris pr. bruger er det enkelt at budgettere de fremtidige indkøb. Selve applikationerne installeres valgfrit på en Windows- eller Mac-computer, mens clouddelen
består af onlineservices såsom synkronisering af filer via skyen, 100 GB onlinestorage pr. bruger samt
løbende opdatering af applikationerne.
Salget af Creative Cloud for Teams foregår via en
onlineportal hos Adobe. Kunden får adgang til
softwaren, i samme øjeblik Creative Cloud for
Teams bestilles på portalen.

KONTAKT ALSO
ALSO’s Software team
Telefon: 4355 9222
E-mail: software.danmark@also.com
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