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Atea Elastic Cloud Storage

Vil I også have en gennemsigtig pris 

på cloud storage? 
Med Atea Elastic Cloud Storage betaler i kun for den 
datamængde i har behov for - og kun så længe I bruger 
den!

Lyder det for godt til at være sandt? Atea Elastic Cloud Storage er en skræddersyet 

løsning til virksomheder, der vil have en fleksibel løsning til en gennemsigtig pris og med 

ubegrænset skalerbarhed. 

Fast pris pr. GB – alt inkluderet!

Som noget helt nyt tilbyder Atea nu, som de eneste i Danmark, en komplet objektbaser-

et pay-as-you-go cloud løsning, hvor data opbevares inden for landets grænser. Løsnin-

gen er let anvendelig, har applikationsfrihed således at du er fremtidssikret til at big data 

projekter. Endvidere er løsningen skalérbar og uden binding. Prisen beregnes pr. GB for 

den tid data opbevares i skyen og inkluderer alle variable omkostninger. Denne prismo-

del sikrer at I undgår uforudsete omkostninger.

På den måde slipper I for, at binde jer til store investeringer og får i stedet en fast 

over¬skuelig pris på storage. Vi fokuserer desuden på danske virksomheder, og følger 

naturligvis de krav som stilles af den danske lovgivning, hvorfor al data er placeret i 

Danmark.

Nemt at komme i gang - løsningen kan bruges af alle

Opret et login - så er I klar til at overføre præcis så meget data som I har lyst til. Jeres 

data kan efterfølgende tilgås hurtigt, sikkert og nemt mens I har løbende kan overvåge 

hvor meget plads I bruger.  Skulle det ske, at I senere hen ikke har behov for løsnin-

gen, kan I blot slette jeres data eller trække det ud, hvorefter betaling ophører med det 

samme.

Atea Elastic Cloud Storage giver bl.a.:

• Fast lav pris pr. GB I bruger

• Pay as you go –  

        Betal pr. måned efter forbrug

• Ingen binding

• Data placeret i Danmark

• Ubegrænset skalerbarhed

Vil I høre mere om hvordan I også kan 
undgå at betale for meget for jeres 
cloud storage? 
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