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Molnet, är datorhallen på
väg till himmelen
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Mjukvara som tjänst

Allt som tjänst



Vad saknas i dagsläget

Dina behov är förutsedda…
utsökningar görs åt dig, inte av dig
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Oförändrad upplevelse…
av tjänster oavsett enhet



Smartare Enheter

Vad som krävs
Tekniken bakom “Allt som Tjänst”

Mjukvara Nästa Generations
Datacenter

Mer Intelligenta
Nätverk

Smartare Enheter



När vi träder in i epoken 
”Allt som tjänst”…

Fem huvudtrender



Den digitala världen strålar 
samman med den fysiska.
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Kontextbaserade
molntjänster

Flera
onlineprofiler

Timing    
betyder allt



Tjänsterna som du bryr dig om kommer att
nå dig överallt, på varenda enhet.
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Hårddisken blir en 
enhet för temporär 

lagring

Innehållet 
återfinns i 
“molnet”

Enheterna blir 
utbytbara…

det handlar om tjänsten

Uppkopplingen tar över



1+ miljarder internetanvändare har nu 
verktygen för att producera alltifrån 

tidningar och böcker till musik och videor.

Förlagsverksamheten demokratiseras.
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Publikationer

kommer att tryckas
on-demand

Digital media blir 
personanpassad

Gamla 
publiceringsmodeller 

överges



Fortune 100 företag kommer undersöka, 
utveckla och lansera komplexa produkter 

genom att använda molnbaserade tjänster.

Crowd sourcing blir vanligt
• ändrar spelreglerna permanent.
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Betydligt
lägre kostnad

System för 
kundnöjdhet 

säkertäller kvalitet

Konsekvenser för         
alla branscher



Marknads-
undersökare

Hela värdekedjan, från idé till färdig 
produkt, levereras via Internet2

Vi går in i nästa fas där internetplattformen gör att 
kompetens och talang kan samlas och nås utan 
mellanhänder.

Fokusgrupps 
Facilitator

Ingenjörer

Produkt-
utvecklare
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köpare



Ett bra exempel: Nya vindar inom 
grafisk design2
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Exempel:
Logotyp; Olympiska spelen i London 20122

$800,000 $599



Företag kommer att använda en helt annan 
samling verktyg för att fatta viktiga beslut.

Business Intelligence och webben växer ihop. 
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BI är inte längre 
bara avsett för 

högsta ledningen

Framtidsförutsägelser 
kommer att bli 
vardagsmat

Utmaningen:     
Rätt information i 

rätt händer



Fyra viktiga affärsmodeller

Reklam
Google ad network
Microsoft Live

Abonnemang
Salesforce.com
Vodafone, RIM

Transaktions 
mäklare
Amazon Mechanical Turk
eBay

Digitalt till fysiskt/ 
“Bitar till föremål”
Snapfish photo service
LogoWorks
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Teknisk utveckling utanför de 
traditionella områdena…



Förr var IT-miljöns olika nivåer
i fokus för teknisk utveckling

IT-miljöns nivåer

Applikationer

Middleware

Operativsystem

Infrastruktur

Automatiseringsprogram

Managementprogram
Virtualiseringsprogram

Nu “paketerar” vi IT-miljön så att 
den kan leverera mer



Slutsatser

1 Bygg en lågkostnadsinfrastruktur�
eller gå under

2 IT är verksamheten

3 Snabbhet betyder allt


