
WaaS står for Workplace as a Service, hvor grundidéen bag 
er at hele arbejdspladsen skal leveres som en service.  
Dette gælder alt fra software og hardware, til de ekstra 
services der holder arbejdspladsen i gang, og sikrer at alle 
ressourcer er tilgængelige for et fast månedligt beløb.

Spar tid og penge på arbejdspladsressourcer
Ved at transformere hele grundidéen bag en arbejdsplads eller 
arbejdsstation fra at eje til at leje, skiftes fokus fra investering, 
aktiver i virksomheden, afskrivninger og scrap værdi, til en mere 
variabel tilgang, hvor virksomheden til enhver tid kender prisen 
på den enkelte arbejdsplads, og hvilke ressourcer der ligger bag. 
Dette har en stor positiv påvirkning af regnskabstallene, bundlinjen, 
samt kompleksiteten og overblikket over ens aktiver og hvordan 
de administreres. Ved at skifte over til en samlet arbejdsplads 
arbejdsplads løsning som WaaS, vil virksomheden til enhver tid kende 
sine omkostninger pr. medarbejder, og kan planlægge sine budgetter 
ud fra det, fra måned til måned og år frem, uden at skulle begynde 
på at planlægge større investeringsrunder, som optager mange 
ressourcer både indeni og uden for virksomheden. 

Et ligetil koncept med store fordele
Som forhandler af WaaS løsninger til slutkundevirksomheder, har du en 
stor fordel, da du kommer med et let forklarligt budskab. Enhver direktør 
og økonomichef er interesseret i dette, da det frigører kapital til andre 
investeringer, og letter overblikket over omkostningerne i virksomheden på 
daglig basis. Du har samtidigt den fordel, at du heller ikke skal binde kapital 
i indkøb til løsningen, da betaling også her vil foregå på månedlig basis. Om 
det skal sendes direkte til slutkunden eller gå igennem dig som forhandler er 
helt op til den løsning du vælger sammen med ALSO.

Administrer dine services på ALSO Cloud Marketplace
Alle WaaS løsninger administreres på ALSO Cloud Marketplace, hvor 
der er mulighed for indkøb af produkter, samt få et kundeoverblik 
over de services der i øjeblikket er i brug og af hvilken bruger. Du 
kan installere dine egne services på ALSO Cloud Marketplace, og 
dermed gøre dem tilgængelige for dine kunder, hvilket igen øger din 
eksponering og tilgængelighed for dine kunder. Skulle der være behov 
for at tilføje services eller produkter der ikke er inkluderet på ALSO Cloud 
Markerplace, skal du blot tage fat i ALSO Services eller din Account 
Manager, som så vil hjælpe med at sammensætte den optimale pakke. 
Dermed kan du tilpasse løsninger til meget specifikke kundebehov, og 
fortsat være den primære leverandør af de produkter og services dine 
kunder efterspørger.
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