
Hvis du vil vide mere om, hvordan andre i it-branchen innoverer i hybrid cloud-miljøer, kan du se vores 
webinar om rapporten State of Hybrid Cloud 2018: “Among the clouds: enterprises still prefer hybrid”.

Se webinaret om hybrid cloud
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Den største fordel 
ved hybrid cloud 
efter geografi

STORBRITANNIEN OG TYSKLAND
Sikkerhed kommer først

USA
Skalerbarhed er nøglen

INDIEN
Bedre ydeevne scorer højest 

Sådan bruger 
virksomhederne hybrid cloud

71 % styrer datastorage

71
69 % sikkerhedskopiering 

eller disaster recovery

69
65 % cloud-analyse

65
88 % siger, at det giver 
en bedre it-infrastruktur

86 % siger, at det giver dem mulighed 
for at bruge vigtige teknologier

82 % siger, at det forbedrer konsistensen

85 % ser hybrid cloud som 
centralt i en digital strategi

Fordele ved 
hybrid cloud

Ifølge de aktuelle brugere 
er der mange fordele ved 
hybrid cloud:

Grunde til at 
bruge hybrid 
cloud 34 %

33 %

32 %

siger, at omkostningerne 
er det primære 

siger, at det øger 
konsistensen 

siger, at det styrker 
skalerbarheden 

Mange har ikke 
erfaring med 
hybrid cloud

Ud af de respondenter, der 
bruger hybrid cloud, havde 
49 % udrullet hybrid cloud 
for første gang inden for 
det seneste år. 49 %

Hybrid cloud er 
mere udbredt, 
end du måske tror 

67 % af respondenterne bruger 
allerede hybrid cloud eller 
overvejer det som en fremtidig 
mulighed.

67 %

Den hybride 
cloud i tal

I undersøgelsen State of the Hybrid Cloud 2018 spurgte vi it-fagfolk og ledere om, 
hvordan de ser på hybrid cloud, som er en tilgang, der kombinerer en privat cloud 
eller infrastruktur i det lokale miljø med public cloud-tjenester.1 Den internationale 
undersøgelse omfattede mere end 1.700 deltagere fra mellemstore og store 
virksomheder. Vi fandt ud af følgende:
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