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Câte dintre serverele 
companiei dumneavoastră 
sunt utilizate în mod 
eficient? V-ați imaginat 
vreodată că puteți plăti 
doar pentru spațiul, 
capacitatea și timpul 
utilizat? 

 Cât vă costă achiziționarea unui nou server? Dar a licențelor aferente sistemului 
de operare, bazelor de date și a soluției de back-up? Cum reușiți să gestionați 
schimbarea periodică a întregii infrastructuri? Ce părere aveți despre 
posibilitatea de a înlocui toate aceste costuri dificil de amortizat, cu plata unei 
singure facturi lunare? 

 Cât timp alocați realizării back-upului datelor stocate pe serverele 
dumneavoastră? Ce părere aveți de replicarea automată  a datelor în locații 
distincte, fără niciun efort?  

 Platformele de testare vă ocupă timp și spațiu? Doriți să definiți rapid platforme 
de testare pentru noile versiuni ale aplicațiilor, înainte de trecerea în 
producție? 

 Cât de implicat este departamentul IT în business-ul dumneavoastră? V-ar ajuta 
ca acesta să petreacă mai mult timp în găsirea de noi soluții care să vă confere 
un avantaj în business, decât să mențină echipamentele în funcțiune? 

 De câte ori ați fost nevoit să încetați orice activitate din cauza upgrade-ului de 
infrastructură? Accesarea tuturor documentelor și aplicațiilor necesare activității 
dumneavoastră vi se pare mai facilă prin deschiderea unui simplu browser de 
internet? 

 Vi s-a întâmplat ca uneori aplicațiile dumneavoastră să nu funcționeze 
corespunzător? V-ați dori o platformă care să garanteze funcționalitatea 
aplicațiilor oricând și oriunde? 

ACROM vine în întâmpinarea necesităților dumneavoastră cu Microsoft Azure, o 

platformă deschisă și flexibilă, care permite crearea, implementarea și 

gestionarea rapidă și facilă a aplicațiilor într-o rețea globală de centre de date 

gestionate pe bază de soluții Microsoft. Astfel, puteți integra aplicațiile din 

platforma Azure cu mediul IT curent al companiei dumneavoastră pentru a crea și 

opera aplicații în orice limbaj sau platformă. 

ACROM a adoptat cu succes Microsoft Azure pentru operațiunile interne și vă 
recomandă și dumneavoastră această tehnologie. Vă încurajăm să evaluați 
beneficiile acestei tehnologii pentru business-ul și mediul dumneavoastră.  

Pentru indicații referitoare la modalitatea de testare gratuită a acestei platforme, 
nu ezitați să ne contactați! Vă stăm la dispoziție pentru informații, consultanță și 
suport tehnic pentru a vă ajuta să implementați cu succes această platformă. 
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