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Microsoft Azure – 
gir forskere muligheten 
til å oppnå mer   



Microsoft Azure: en åpen, 
fleksibel, global plattform   
Alle forskere trenger en skyplattform som er åpen, fleksibel, 
rask, kostnadseffektiv, skalerbar, effektiv og responsiv. 
Microsoft Azure gir tilgang til forskningskompetanse 
etter behov, med så godt som ubegrensede 
databehandlingsmuligheter som akselererer arbeidet.

Produktiv
Oppnå økt forskningsproduktivitet og strømlinjeformede 
utviklingsykluser med et utvalg integrerte verktøy og 
tjenester som er tilrettelagt for flere språk, operativsystemer 
og åpen kildekode-teknologi. Verktøy omfatter alt fra mobile 
DevOps til serverfri databehandling.

Intelligent
Med de høytytende verktøyene som er integrert i Microsoft 
Azure, kan kunder enkelt utvikle datadrevne, intelligente 
apper. Brukere kan gå raskt fra konsept til lansering med Azure 
datatjenester og kunstig intelligens (AI). Tjenester kan strekke seg 
fra bildegjenkjenning til robotisering.

Hybrid
Gjør mer enn kun å flytte datasentre til skyen, og legg til rette 

for pålitelige og stabile skymiljøer lokalt. Minimer tiden, 
kompleksiteten og risikoen med å integrere skytjenester på 

tvers av infrastrukturen din.

Pålitelig
90 % av verdens Fortune 500-selskaper, samt en rekke 

nyetableringer og offentlige organisasjoner, har tillit til Microsoft 
Azure. Plattformen tilbyr flere sertifikater for sikkerhet og 

personvern enn noen annen skyleverandør på tvers av 50 regioner, 
og gir hver region et nettverk med båndbredde på opptil 1,6 

petabyte pr. sekund.
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Den raske utviklingen innen teknologi, og et stadig høyere krav om svar, har lagt betraktelig 

større press på akademiske forskere om å akselerere innovasjon. De trenger teknologi som gir 

dem ubegrenset data- og databehandlingskapasitet, som gjør at de raskt kan skalere opp og 

ned, og som hjelper dem med å installere de tjenestene som de til enhver tid ønsker. 

 

Microsoft Azure er den ideelle plattformen for å møte behovene til både forskere og IT-

avdelinger. Den er en essensiell brobygger mellom forskning og forskernes krav, og er en sikker, 

kontrollert og fleksibel selvbetjeningsløsning for tilgang til informasjon fra sentrale IT-avdelinger 

og store forskningsorganisasjoner.

Et sterkt grunnlag for smidighet og pålitelighet 
Akademiske institusjoner og forskere kan oppnå suksess gjennom fire unike faktorer, og disse er 

kombinert i Microsoft Azure.
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Hvorfor Azure for universiteter?

Støtter åpen kildekode-teknologi
Åpen kildekode er selve kjernen i Microsofts fremgangsmåte for innovasjon innen skytjenester. 

Det er derfor én av fire Azure virtuelle maskiner (VM) kjører Linux.  

Azure gjør at IT-personell og forskere kan samordne sine verktøy og ferdigheter, og kan mer eller 

mindre kjøre den applikasjonen de ønsker med sin egen datakilde, med sitt eget operativsystem 

og på sin egen enhet. 

Enten de ønsker å forbedre en applikasjon med identitets- og tilgangsstyring, eller kjøre Linux 

satsvise prosesser for å støtte Python-applikasjoner, så kan de finne åpen kildekode-løsninger fra 

et voksende økosystem av partnere for rask utplassering i skyen. 

Microsoft Azure støtter infrastruktur-som-en-tjeneste (IaaS) på Linux, Java og PHP 

nettapplikasjonsplattformer, slik at brukere kan utvikle og teste Linux og åpen kildekode-

komponenter i Azure-skyen.

Gir bedre kostnadskontroll
Microsoft Azure tilbyr fleksible innkjøps- og prisalternativer for ethvert skyscenario, og 

inneholder omfattende verktøy som gjør det enklere å styre kostnadene forbundet med 

skytjenester. Med Microsoft Azure vil institusjoner dra fordel av ressurser etter behov, og 

vil kun betale for det de bruker. Dette gjør at de kan unngå direkte kapitalutgifter mens de 

samtidig har den kapasiteten de trenger, når de trenger den. 

Bruk av Azure Hybrid Benefit ved overføring av virtuelle Windows Server-maskiner til Azure, 

gir institusjoner opptil 40 % i besparelser fordi Microsoft dekker operativsystem-kostnadene 

for opptil to virtuelle maskiner for hver lisens. Denne fordelen kan brukes med Windows 

Server Datacenter og standardlisenser som er dekket av Software Assurance. Lisenser kan 

brukes på nytt eller konverteres til å kjøre virtuelle Windows Server-maskiner i Azure der 

grunnprisen som betales for databehandling er lavere (Linux VM-priser). 

Azure-kunder kan også spare penger ved å bruke Azure Reserved VM Instances. Ved å 

forhåndsreservere virtuelle maskiner, kan kunder oppnå kostnadsbesparelser på opptil 82 % 

på betal-for-bruk priser når de brukes i forbindelse med Azure Hybrid Benefit. 

Microsoft Azure er det perfekte valget for både forsknings- og 
utdanningssektoren. Plattformen muliggjør rask og kostnadseffektiv 
behandling av store mengder data, kjører virtuelle Windows- og 
Linux-maskiner i skyen, og oppretter, styrer og distribuerer medier. Den 
tilbyr funksjoner som gjør det enklere å opprettholde hybride sky- og 
datasenterløsninger. Fordi institusjoner kan skalere sin databehandling 
og lagring opp og ned etter behov, kan de sikre god budsjettstyring og 
likevel ha ressurser til å oppnå sine mål.
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“Vårt samarbeid med Microsoft sikrer at vårt voksende 
forskermiljø er utstyrt med kompetanse og tilgang 
til Azure for skybasert databehandling. Vi kan derfor 
utføre kompliserte datavitenskapelige oppgaver raskt 
og med optimal effektivitet.”
Andrew Blake, forskningsdirektør, The Alan Turing Institute

Akselererer oppdagelser og innovasjon
Med Microsoft Azure har forskere tilgang til enhver type AI-verktøy som kan korte ned 

tiden fra forskning til resultat. Azure er den eneste allment tilgjengelige skyen som gir 

integrert kompetanse – inkludert kognitive API-er, boter, maskinlæring og blokkjede-

som-en-tjeneste (BaaS) – som forskere og informatikere kan kombinere med kraftig 

GPU-basert databehandling for å akselerere læring, tilrettelegge for høytytende 

databehandlingssimuleringer (HPC) og analysere data i sanntid.

Beskytter data
Microsoft integrerer sikkerhet, personvern og samsvar i sin utviklingsmetodologi, noe 

som bidrar til å beskytte data og har gitt Microsoft Azure flere sertifikater for sikkerhet 

og personvern enn noen annen skyleverandør. Dette gir samsvar med globale og 

industrispesifikke krav til personvern, inkludert EUs nye personvernforordning (GDPR).

Leverer enestående hybrid-kompetanse 
Bruk av Microsoft Azure betyr ikke at store investeringer som allerede er gjort i data- 

og databehandlingskompetanse er bortkastet. Slike investeringer kan enkelt utvides 

fra datasentre til skyen, eller vice versa. Microsoft Azure gir en stabil dataplattform og 

brukervennlige løsninger for flytting av datasentre til skyen, gir engangspålogging for begge 

miljøene, og integrerer ledelse og sikkerhet på tvers av et hybrid miljø.

Store skaleringsmuligheter
Azure tilbyr tilgang etter behov til en nær uendelig mengde databehandlings- og 

datatjenester fra hvor som helst på nettet. Microsoft har industriens største globale fotavtrykk 

med hensyn til datasentre, slik at institusjoner for høyere utdanning kan ekspandere sine 

eksisterende datasentre med Microsoft Azure. Dette gir anledning til globalt samarbeid, og 

til lagring av data i spesifikke regioner i henhold til lokale forskrifter om personvern, sikkerhet 

og samsvar.

Fremmer datadeling og samarbeid
Samarbeid er nøkkelen til vellykket forskning. Men, det å sende dokumenter via e-post 

eller aksessere informasjon på delte servere er ikke alltid enkelt, og er avhengig av 

forskningsteamenes størrelse og hvor de er basert. Microsoft Azure forenkler datadeling og 

samarbeid slik at data, arbeidsbøker og databehandling kan styres fra samme sted for å sikre 

integriteten til og nøyaktigheten av delte data.
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Microsoft Azure lar forskere 
være forskere 
Akademisk forskning er en av de store innovasjonsmotorene 
som driver hver eneste institusjon for høyere utdanning 
rundt om i verden. Den dekker alle disipliner, og tar for seg 
utfordringer som strekker seg fra å finne kurer for sykdommer 
til prognoser for været.

Tilrettelegging av et miljø som oppfyller disse behovene er en stor utfordring for 

forskningsorganisasjoner og IT-avdelinger. Det er vanskelig å forutsi hvor mye data eller hvilke typer 

databehandlingsressurser som forskere vil ha behov for, og anskaffelser og tilrettelegging er ofte 

lange og kostbare prosesser. Forskere ønsker rask tilgang til høytytende plattformer slik at de kan 

korte ned tiden fra forskning til resultat.

Forventningene er mye høyere fordi så mye mer er mulig. Uansett hvilket emne eller omfang 

det gjelder, så vil vellykket akademisk forskning være basert på tre nøkkelaktiviteter: analyse, 

undersøkelse og deling. Riktig teknologi er nøkkelen til disse aktivitetene. 

Ved bruk av Microsoft Azure, kan forskere fokusere på sin forskning – ikke på teknologi. Microsoft 

forstår de viktigste utfordringene som dagens forskere står overfor, og har utviklet Azure-

plattformen for å gi dem mulighet til å møte disse utfordringene på en vellykket, effektiv og 

kostnadsvennlig måte.

Hvordan Azure bidrar til forskningsarbeidet  
Microsoft Research har samarbeidet med hundrevis av forskere innen en rekke disipliner for å utvikle 

beste fremgangsmåte for bruk av skybasert databehandling i forskningsarbeidet. Det Microsoft 

har funnet er at de fem følgende scenariene dekker de mest vanlige forskningssituasjonene, og har 

utviklet løsninger for hver enkelt av disse.
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Forskeres krav kan være vanskelige å etterkomme. Med Azure er 

forskere ikke lenger begrenset av kapasiteten til sine stasjonære 

datamaskiner eller lokale servere. Faktisk så har de ofte behov for 

kapasitet utover dette, og trenger tilgang til en arbeidsstasjon med 

flere kjerneenheter eller større minne. Azure gir den stasjonære 

datamaskinen så godt som ubegrenset databehandlingskapasitet 

gjennom virtuelle maskiner.

Virtuelle Azure-maskiner støtter et bredt spekter av 

databehandlingsløsninger – inkludert vitenskap, læring, geovitenskap, 

SQL-server, Oracle, IBM og SAP – på Linux- eller Windows-servere. 

Med arbeidslastfordeling og automatisk skalering tilgjengelig uten 

ekstrakostnader med alle nåværende generasjoner av virtuelle Azure-

maskiner, har forskere akkurat den mengden kapasitet som de trenger 

for å være effektive.    

Kvalitativ undersøkelse: University of Stirling / 
University of Nottingham

Utfordring 

Et av de største smertepunktene for flyplasser er den tiden som fly bruker 

på å takse bortover rullebanen. Manchester lufthavn i Storbritannia ønsket 

kortere taksetid for fly for å redusere forsinkelser, drivstoffkostnader 

og CO2-utslipp.

Løsning 

Sandy Brownlee, seniorforskningsassisten ved University of Stirling, og 

Jason Atkin, assisterende professor ved University of Nottingham, brukte 

sin ekspertise innen datavitenskap til å undersøke problemet. De brukte 

Microsoft Azure til å lagre data fra tusenvis av rullebaner ved forskjellige 

flyplasser, samt åpen kildekode-verktøy, nå allment tilgjengelig på GitHub, 

til å modellere og forbedre flyenes taksetid for å redusere forurensning 

og oppnå bedre effektivitet.

Fordeler

•   Gir et mer helhetlig bilde av effektene av takse-relaterte forsinkelser slik at 

systemer kan optimaliseres. 

•   Behandler store mengder data på en tiendedel av tiden det ville tatt på en 

stasjonær datamaskin, og gir resultater i løpet av uker og ikke måneder.

•  Forventes å redusere CO2-utslipp. 

Få kapasitet utover den stasjonære datamaskinen

Dra nytte av Azure-fordelene

“Skybasert 
databehandling 
gjør at forskeren har 
kraften og kapasiteten 
til enorme maskiner 
tilgjengelig på 
kontorpulten.”
Jason Atkin, assisterende professor, 
University of Nottingham
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Det er vanlig for forskere å behandle store mengder data. Dette er noe 

de enkelt kan gjøre med Azure. Plattformen støtter HPC-simuleringer 

som krever et superdatamaskin-nettverk med stor båndbredde og 

kort latenstid for skalering til hundrevis av kjerneenheter. Høyeffekt 

prosessor (CPU) og BIOS gir VM-ytelse i superdatamaskinklasse 

og gir bedre behandlingshastighet og reduserte kostnader, mens 

plattformens konstruksjon gjør det mulig for Azure å levere hastigheter 

som er tilsvarende (og noen ganger bedre enn) bare-metal maskinvare 

på stedet.

For enda kraftigere behandling av høye datavolumer tilbyr Azure Batch 

en ekte HPC-som-en-tjeneste-modell. Denne enestående tjenesten 

gjør det enkelt å sette opp flere maskiner til å kjøre simultanbehandling 

for å få resultater på noen få timer eller dager. Forskere pakker inn en 

applikasjon med en enkel mal, og kjører deretter HPC-jobben uten å 

bekymre seg for klyngestyring. Cycle Computing gir enkel, styrt tilgang 

til storskala databehandling ved å organisere arbeidsflyt, styre data og 

legge til brukere på en sikker, kontrollert måte.

Kvalitativ undersøkelse: WorldPop forskningsteam, 
University of Southampton 

Utfordring

Forskningsteamet WorldPop ved University of Southampton leverer 

essensielle data for sporing av FNs målsetninger for bærekraftig utvikling. 

Dette gjør de ved å kartlegge lokasjonen til hver eneste person på jorden 

slik at de kan gi et nøyaktig befolkningstall. 

Løsning

Har bygget en HPC-klynge i Azure for behandling av 800 millioner 

dataceller, og bruker Azure HDInsight og åpen-kildekode 

R-programmering med Microsoft R Server for dataanalyse. Denne 

fremgangsmåten muliggjør prediksjonsmodeller og kartlegger ikke-

lineære forhold.

Fordeler

•   Belyser hvordan flere faktorer bidrar til fattigdom.

•   Leverer resultater 90 % raskere for å fremskynde avgjørelser om det 

videre arbeidet.

•   Gir mer tid til å fokusere på kvaliteten av befolkningskartlegging.

Storskala databehandling

“Microsoft Azure 
var den eneste 
skytjenesten som 
kunne gi oss reel 
superdatamaskin-
ytelse... Datasettene 
kan være så store og 
komplekse at det er 
upraktisk eller umulig 
å bygge dem på en 
enkel arbeidsstasjon, 
men nå har 
Microsoft Azures 
klynge og parallell 
databehandling 
gitt forskerne våre 
mulighet til å skalere 
opp til riktig størrelse.”
Andy Tatem, 
professor i geografi og miljø, 
University of Southampton
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Microsoft Azure tilbyr verktøyene som forskere har behov for i sin analyse av 

enorme mengder data i sanntid, og fjerner mye av kompleksiteten ved å sette 

opp systemer. Azure maskinlæring gir integrert, ende-til-ende datavitenskap 

og avansert analyseløsning. Ved å bruke Azure maskinlæring kan informatikere 

forberede data, utvikle eksperimenter og utplassere modeller raskt og enkelt og i 

stor skala for å akselerere tiden fra forskning til resultat. 

Kvalitativ undersøkelse: University of Oxford 

Utfordring

Under sin oppvekst i Kenya pleide Jacob Katuva, som er forsker ved 

University of Oxford, å sykle 20 km fra landsbyen sin for å hente vann. 

Nå er han del av er forskningsteam som også inkluderer amanuensis 

David Clifton. Arbeidet deres innbefatter skalering av et system som samler 

data fra sensorer installert i pumpehåndtak for å overvåke grunnvann og 

detektere ødelagte pumper i brønner på landsbygden i Afrika og Asia.

  

Løsning

University of Oxford-forskerne integrerer data fra titusener av pumper i Microsoft 

Azure, og bruker Azure maskinlæringsalgoritmer til å analysere og etablere om 

grunnvann er tilgjengelig. Microsoft Intelligent Cloud gjør at de kan flytte rett fra 

laboratoriet til praktisk bruk med R og Python. Verktøyene kan enkelt deles, noe som 

gjør systemet ideelt for partnersamarbeid.

Fordeler

•   Overfører R- og Python-baserte verktøy for maskinlæring direkte inn i et skybasert 

system.

•   Samler data i stor skala som kan brukes til å hjelpe beslutningstakere å ta bedre 

avgjørelser.

•  Reduserer reparasjonstiden for håndpumper fra 30 til 2 – 3 dager.

Stordata, datavitenskap og 
maskinlæring

“Tenk deg at du har 
flere intelligente 
knutepunkter. 
Samtlige overfører 
data. Du skal 
integrere data i et 
skybasert system fra 
dataknutepunkter 
på tvers av en hel 
region, dvs. titusener 
av pumper for vårt 
vedkommende.”
David Clifton, amanuensis, 
University of Oxford 
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Forskere bruker ofte mye til på å finne ut av hvordan de skal utplassere 

og styre enheter, og hvordan de skal samle data fra dem. Azure IoT 

Suite tilbyr en rett-fra-boksen-løsning for strømlinjeforming av 

den prosessen. Azure IoT-løsningens akseleratorer er maler som 

kan brukertilpasses og som forskere kan bruke til å finne løsninger 

for vanlige scenarier med hensyn til Tingenes internett (IoT). Det 

gjør det enkelt å skalere fra kun noen få sensorer til millioner av 

simultant tilkoblede koblede enheter, og gjør bruk av Azures globale 

tilgjengelighet. Forskere kan også dra nytte av IoT Central for en 

helstyrt IoT-programvare-som-en-tjeneste (SaaS) – en løsning som 

gjør det enda enklere å få ut forskningsresultater på en rask og sikker 

måte, og av enhver skala. Forskere kan bruke Azure maskinlæring til 

prognoser for fremtidige atferdsmønstre, resultater og trender. De kan 

også bruke Azure Stream Analytics hendelsesbehandlingsløsning for 

analyse av store datavolumer for å identifisere mønstre og forhold.

Kvalitativ undersøkelse: Politecnico di Milano

Utfordring

Da arkeologer oppdaget ruiner under operahuset i Roma, sto de overfor 

en utfordring: hvordan avgjøre hvorvidt fuktighet, temperatur og andre 

miljømessige faktorer gjorde skade på eldgamle fliser og skulpturer på 

stedet. For å muliggjøre fjernovervåkning søkte engineering-teamet 

ved Politecnico di Milano en ende-til-ende løsning som ikke krevde den 

konstruksjonsekspertisen som vanligvis er nødvendig for slike prosjekter.

Løsning

Azure gjorde det enkelt å opprette én enkelt plattform-som-en-tjeneste 

(PaaS) som kunne tilby den funksjonaliteten som prosjektet krevde. 

Sensorene ble konfigurert til å sende data til portalen i pakker som kunne 

analyseres, og portalen manipulerte og aggregerte dataene slik at den 

kunne sende ca. 1 kilobyte med data til Azure IoT Hub hvert 30. minutt.

Fordeler

•   Azure har automatisert datavisualisering, med diagrammer som viser data 

for fuktighet, temperatur, jordens fuktighet, lys, CO2 og bevegelse i bakken.

•   Registrering av høyt fuktighetsnivå betyr at arkeologer kan be om en 

ekstra inngang til stedet slik at luft kan sirkulere og fuktighet slippe ut.

Tingenes internett 

“Vi forsøkte en rekke 
løsninger og fant at 
mange skybaserte 
IoT-plattformer er 
altfor kompliserte 
for det de gjør. Blant 
alternativene var 
Azure det beste valget 
for å få dette gjort.”
Luca Mottola, amanuensis, 
Politecnico di Milano, Italia
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Vellykket forskning krever vanligvis effektivt samarbeid på flere områder. 

Problemet er at det ikke alltid er enkelt å dele data, arbeidsflyt og programvare 

med andre i laboratoriet, forskningsgruppen eller rundt om i verden.  

 

Azure-skyen gjør samarbeid enklere ved å la forskningsteam styre data, 

arbeidsbøker og databehandling på ett og samme sted. 

Forskere kan dele så mye data de ønsker ved hjelp av brukervennlige verktøy 

som Azure Storage Explorer, Python og kommandolinje-løsninger.

Kvalitativ undersøkelse: University of Cambridge 

Utfordring

For å oppmuntre til innovativ problemløsning ønsket University of Cambridge å 

utvikle en undervisningsstil som reflekterer hvordan folk arbeider – i industrien og i 

åpen kildekode-miljøet. 

Løsning

Som første trinn på veien til å realisere denne visjonen, moderniserte Dr. Garth 

Wells ett grunnleggende databehandlingskurs ved hjelp av biblioteker av 

delevennlige Jupyter Notebooks som inneholdt tekst, ligninger, visualiseringer 

og koder. I samarbeid med Microsoft Research Cambridge tok Wells i bruk Azure 

Notebooks-tjenesten – en programvare-som-en-tjeneste-versjon av innlastbare 

Jupyter Notebooks.

Fordeler

•   Fremmer innovasjon og akselererer potensialet for skalerbare 

forskningsinitiativer.

•   Lærer studenter hvordan de skal bruke stadig mer populære åpenkildekode-

teknologier og samarbeidsbasert arbeidsflyt.

•   Gjør samarbeid enklere, og bidrar til at studenter raskere oppnår resultater ved å 

jobbe flere sammen.

Datadeling og 
samarbeid innen forskning

“Ved å holde all 
teknologi internt 
er det uunngåelig 
at ambisjonene må 
tilpasses tilgjengelige 
ressurser. Med Azure 
Notebooks trenger 
vi ikke å bekymre oss 
for skalerbarhet eller 
hvorvidt systemer 
vil bryte sammen 
hvis noen gjør noe 
utenom det vanlige.”
Dr. Garth Wells, Hibbit-lektor i 
faststoff-mekanikk, avdeling 
for konstruksjonsteknikk, 
University of Cambridge
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Microsoft Azure og GÉANT: 
Gjør det enkelt å gå over til skytjeneste

Tanker til slutt 
Med over 30 erfaring innen utvikling av løsninger for det 

akademiske forskningsmiljøet, forstår Microsoft nøyaktig hva 

forskere trenger for å lykkes.

Microsoft Azure er den rette løsningen for utdanning og 

forskning. Den er en fleksibel, åpen og sikker skybasert 

databehandlingplattform som gir forskere tilgang til et bredt 

spekter av integrerte tjenester, og som er tilrettelagt for flere språk 

og operativsystemer.

Bruk av Azure-verktøy og -tjenester gir forskere anledning til å 

fokusere mer på sin forskning, noe som akselererer fremdrift, 

reduserer kostnader og gir flere muligheter for kreativitet og 

innovasjon. 

For mer informasjon, gå til:  
https://aka.ms/geant

GÉANT, som er Europas ledende interesseorganisasjon for 

nettverk og tilhørende infrastruktur i forbindelse med forskning 

og utdanning, har gått sammen med Microsoft og det 

europeiske nettverket for forskning og utdanning (NREN) 

om en IaaS-rammeavtale. 

Under denne avtalen vil 10 godkjente Microsoft-videreselgere 

på tvers av Europa, Midtøsten og Afrika tilby en Microsoft 

Azure-basert løsning for forskning og utdanning. De 10 

videreselgerne er: Atea, Cacttus, Comparex, Dom-Daniel, 

Infosoft, Micromail, Nextsense, Axians, SoftwareOne og Span.

Tusenvis av universiteter, skoler og forskningsinstitusjoner kan 

nå dra nytte av spesialpriser og fordelene med skytjenesten 

Microsoft Azure, der anskaffelse, kontrakter og integrering 

leveres av GÉANT og NREN. Fordeler for forskningsinstitusjoner 

omfatter:

•   Mulighet til å kjøpe og bruke Microsoft Azure direkte, 

uten behov for kompliserte og tidkrevende anbuds- og 

kontraktsprosedyrer.

•  Prisavslag for store volumer.

•   Rammeavtaler i samsvar med EUs regler for personvern og 

datasikkerhet.

•   Engangspålogging til Microsoft Azure-tjenester via 

institusjonsrelaterte identitetsstyringsløsninger.

•   Betraktelig reduserte kostnader forbundet med 

nettverkstrafikk med Microsoft Azure-tjenester tilkoblet 

høytytende datanettverk som GÉANT og deres NREN-

partnere.

•   Støtte ved flytting av arbeidsmengder til Microsoft Azure.

•   Mulighet til å gjøre bruk av eksisterende Microsoft lisensiering 

for BYOL (ta med egne lisenser).

•   Foretaksrettede skystyringverktøy for kontroll, oversikt og 

delegering til et miljø av brukere og grupper.



12  |   Microsoft Azure – gir forskere muligheten til å oppnå mer  


