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Öppna nya

kontaktytor för

kunder

Verksamheter drivs framåt i sin 
digitala transformering av flera skäl:

Skapa innovativa

affärsmöjligheter

Optimera och

effektivisera

verksamheten



Carbon 
Disclosure 

Project

ISO-
certifiering

Energy Star-
betyg

Slaveri och 
Human 

Trafficking

Supplier 
Code of
Conduct 

Konflikt-
mineraler



Ger våra kunder möjligheten
att förändra världen med data



Släpp loss jordens data för att
rädda vår planet

Planet Labs

Fångar och distribuerar data från över 140 satelliter 

som varje dag tar bilder av jordens 15 miljoner 

kvadratkilometer. Så att katastrofhjälp kan skicka 

mat och utrustning till rätt plats, bönder vet när 

och var de ska odla grödor och ingenjörer vet 

var och hur de ska utveckla våra städer.
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Data-Driven Digital Transformation Maturity

Data
Responders

Data
Survivors

Data
Synergizers

Data 
Thrivers

Data 
Resisters

IDC research

18%

34%

22%

15%
11%

Endast 11% av alla verksamheter använder data 
aggressivt för att förändra sin industri



Data-driven digital 

transformation 

är ett svårt arbete



HeterogentDynamisktDistribuerat

För att lyckas krävas att man förstår och anpassar sig till 
den förändring som sker kring sitt data. Data är alltmer…



57%Utmaningarna kring

data förstärks

ytterligare av att många

verksamheter nu kör

arbetslaster och

utvecklar applikationer i 

de publika molnen.

Inkluderar tjänster från

de publika molnen i sin 

arkitektur.

IDC research

Kör arbetslaster i

någon form av 

molnmiljö.

IDC research

60%



Inspirera till innovation

i de publika molnen

Modernisera

IT-arkitektur med 

molnansluten flash

Bygg moln för att

accelerera nya tjänster

För data i det hybrida molnet är det NetApp!

Vårt unika sätt att hantera data heltäckande gör
det möjligt för våra kunder att:



NetApp Data Fabric

är byggt för en värld med 

data i fokus.



Genomlysning och

insikter från data

Datatillgång

och kontroll

Dataskydd och 

säkerhet
NetApps Data 

Fabric accelererar

data-driven digital 

transformation 

genom att förenkla

och integrera 

datahantering

En arkitektur och en samling av datatjänster som erbjuder samma 

funktioner och fördelar i lösningar som spänner över traditionell 

infrastruktur, AWS, Microsoft Azure, Google, Alibaba och över 500 

andra molnleverantörer.
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Valfrihet SäkertEffektivtFramtids-
säkert

De stora fördelarna med
NetApp Data Fabric…



Hur kommer du förändra

världen med ditt data?

Det är ditt ansvar att
skapa maximal nytta
utav den skada du gör.


