
En virtuel serverløsning, som 
du kan tilpasse løbende og 
efter behov 

Cloud Server
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Hvad er en Cloud Server? 

En Cloud Server er en fleksibel virtuel 

serverløsning, hvis ressourcer (vCPU, RAM og 

Storage) du kan tilpasse de behov, du 

oplever i din virksomhed.  

Hvad bruger du en Cloud Server til? 

En Cloud Server er et oplagt valg, hvis du har 

flere spidsbelastningsperioder i løbet af et år, 

eller hvis du har brug for en 

infrastrukturløsning, der kan vokse med din 

forretning.  

Det kan fx være, at du har: 

• En hjemmeside med meget periodisk 
trafik  

• En webshop 

• Software eller en app, der fra tid til 
anden har brug for mere regnekraft 
(vCPU) 

Fordelen med en Cloud Server er, at den er 

hurtig og nem at skalere. Samme fleksibilitet 

og serverkraft får du ikke med et webhotel 

eller en VPS (Virtuel Private Server). 

Cloud Server 



Hvad får du med en Cloud Server? 
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Du kan sammensætte din Cloud Server, som du vil. 

Typisk sammensætter vi løsningen i fællesskab, så 

du får den løsning, der passer bedst til dig.  

Har du brug for en mindre Cloud Server, kan du fx 

starte med en basisopsætning bestående af: 

• 1 vCPU

• 2 GB RAM 

• 100 GB Storage 

• 100 GB trafik

Foretrækker du, at vi påtager os dele af - eller hele -

ansvaret for din Cloud Server, kan du udvide din 

basisopsætning med: 

• 24-7-overvågning og -reaktion på OS samt 

Disaster Recovery backup (DR er tilkøb) 

• Ovenstående + løbende opdatering (Patch 

Management) af OS (ikke versionsopgradering), 

overvågning og opdatering af Next-Gen Antivirus 

(AV-licens er tilkøb) samt overvågning af TSM 

Backup (TSM er tilkøb) 

• Ovenstående + adgang til Solutions team, som 

tager ansvaret for din Cloud Server, og i 

samarbejde med dig laver procedurer for, 

hvordan din Cloud Server skal håndteres

Endelig kan du tilkøbe licenser som fx:   

• Microsoft Office 

• SQL Server 

• Windows Remote Desktop Services 

• Licenserne afregnes pr. bruger pr. måned. 
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Hvordan bruger 
jeg min Cloud 
Server? 

Du administrerer din Cloud Server via en sikker VPN-

forbindelse. Når først du er forbundet til VPN, bruger du 

serverens interne IP-adresse for at tilgå din server.  

Langt fra alle vælger at administrere sin Cloud Server 

selv. Typisk aftaler vi, hvad der giver mest mening for 

jer. Har I fx tid og interne kompetencer til selv at stå for 

administration? Eller foretrækker I, at vi gør det? 



Anerkendt hardware

Vores Cloud Servere kører på hardware fra 

Cisco, Dell og Intel, hvilket sikrer høj 

stabilitet og ydeevne.

Lad os tage ansvaret

Lad os stå for drift, opdateringer, oppetid, 

hardware og sikkerhed, og fokusér på din 

forretning.

Fordele ved en Cloud Server

99,95% oppetidsgaranti

Vores state-of-the-art datacenter er sikret 

imod nedbrud og driftsforstyrrelser af 

enhver slags.

Fuld redundans

Infrastrukturen er redundant - fra hardware 

og netværk til strøm og køl. 

Sikker adgang via VPN

Du får fuld adgang til din Cloud Server, som du 

kan konfigurere, genstarte eller tilpasse efter 

behov.

Kundeservice

Vores dedikerede kundeservice-medarbejdere 

står klar til at hjælpe dig, når du har brug for 

det.



Hvad er forskellen på en Cloud Server, en 
VPS og et webhotel? 
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Her finder du de primære forskelle og ligheder 

imellem de tre løsninger. 

Cloud Server VPS Webhotel

Performance Høj Høj
Lav 

(sammenlignet med de to andre)

Management – fx af OS og backup ✓* X X

Sikkerhed Høj** Mellem Mellem

Fuld OS-adgang ✓ ✓ X

Private netværk (firewall, DDoS og IPS)*** ✓ X X

Redundans ✓ X ✓

Garanteret oppetid på 99,95% ✓ ✓ ✓

Hosting i ISO27001-certificeret datacenter ✓ ✓ ✓

Skalérbarhed Høj Mellem Lav

Pris Høj Mellem Lav

* Ved tilkøb af management
** Med en Cloud Server logger du på via VPN. Det giver et ekstra lag af sikkerhed, som du ikke får med VPS eller Webhotel.
*** Med en Cloud Server ligger din løsning bag en virtuel firewall (vDOM). Med VPS skal du selv sørge for at opsætte netværksbeskyttelse.
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Cloud Server 
setup



Kontakt os, og skriv lidt om, hvad du ønsker af din nye løsning. Så 

vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Lyder en Cloud Server som noget 
for dig?



LBit.dk ApS
Dannevirkevej 6

7000 Fredericia

Tlf. 9215 4434

info@lbit.dk


