
For å finne ut mer om hvordan andre innen IT-bransjen innoverer i hybridskymiljøer, kan du se 
nettseminaret vårt om rapporten State of Hybrid Cloud 2018: «Among the clouds: enterprises still prefer 
hybrid.»

Se nettseminaret om hybridsky
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De viktigste
fordelene med
hybridskyer, 
geografisk sett

STORBRITANNIA OG TYSKLAND
Sikkerhet kommer først

USA
Skalerbart er nøkkelen

INDIA
Bedre ytelse får høyest poengsum 

Slik bruker selskaper 
hybridskyer

71 % kontrollerer datalagring

71
69 % sikkerhetskopiering eller 
katastrofegjenoppretting

69
65 % skyanalyse

65
88 % sier at det gir dem bedre 
IT-infrastruktur

86 % sier at det lar dem bruke viktig 
teknologi

82 % sier at det forbedrer konsekvensen

85 % anser hybridsky som 
grunnleggende for en digital strategi

Fordelene 
med hybrid

Ifølge nåværende brukere, 
er det mange fordeler med 
en hybridsky:

Motivasjon for
å bruke hybridsky 34 %

33 %

32 %

sier at kostnad er en
viktig faktor 

sier det øker konsekvens 

sier det tilrettelegger
for skalerbarhet 

For mange er
hybridskyer noe 
nytt
Av respondentene som brukte 
en hybridsky, tok 49 % av dem 
sin første hybridsky i bruk
i løpet av det siste året. 49 %

Hybridskyer er
mer vanlig enn
du tror  

67 % av respondentene brukte 
allerede hybridsky eller vurderte 
det som et alternativ i fremtiden. 67 %

Tall:
hybridsky

I spørreundersøkelsen State of the Hybrid Cloud 2018 spurte vi IT-proffer og -ledere 
om hvordan de ser landskapet knyttet til hybridskyer – en tilnærmingsmåte som 
kombinerer en privat sky eller lokal infrastruktur med offentlige skytjenester. Den 
internasjonale undersøkelsen hadde mer enn 1700 respondenter fra mellomstore 
og store selskaper. Dette fant vi ut:


