
5. Effektivisera företaget med Windows Server 2012 R2

Fakta 9:
Windows Server 2012 R2 har nya 
funktioner som har utformats för 
att passa de behov som företag 
har idag. Att nutidssäkra servern 
skapar nytta för hela företaget.

Fakta 10:
Windows Server 2012 R2 kan 
säkerhetskopiera företagets 
data på ett enkelt och pålitligt 
sätt till Microsoft Azure, vilket 
gör att alla kan känna sig 
trygga över att all data
finns tillgänglig när de
behöver den.

4. Högre kostnader

Fakta 7:
Det blir sannolikt dyrare för 
ditt företag att ha kvar och 
underhålla äldre produkter 
när supporten upphör.

Fakta 8:
Risken för säkerhetsintrång ökar. 
Medelkostnaden för ett större 
dataintrång för ett litet företag 
ligger mellan 82 000 kr och
1 450 000 kr.

3. Ditt företag tappar trovärdighet

Fakta 5:
Revisorer granskar ofta ifall 
företag använder sig av 
programvara som har giltig 
support. De företag som 
sitter kvar på Windows 
Server 2003 när supporten 
upphör kan underkännas.

Fakta 6:
Betalningsprocesser kan komma att nekas ifall 
de går igenom en server som saknar support.

2. Nutidssäkrad teknik är säkrare

Fakta 3:
Utan support och uppdateringar ökar 
risken att företaget utsätts för 
cyberattacker och dataintrång.

Fakta 4:
Windows Server 2012 R2 
har ett helt team som 
arbetar med support och 
ser till att servern får 
löpande uppdateringar 
och säkerhetkorrigeringar.

Anledningar till att
nutidssäkra din data

1. Inga uppdateringar eller patchar

När Windows Server lanserades 2003 blev den snabbt efterfrågad världen över. Den var pålitlig, 
enkel att använda och de kontinuerliga uppdateringarna gjorde den till en favorit.
Men tiderna förändras, för att hänga med och fortsätta vara konkurrenskraftig på marknaden har 
det nu blivit dags att uppdatera. Den 14:e juli 2015 upphör supporten för Windows Server 2003 
och Windows Small Business server 2003.
Sitter ditt företag kvar på en gammal server? Nedan har vi listat några anledningar till varför det 
är dags att nutidssäkra din data...

Passa på att flytta ditt företag till en serverlösning som är skapad för nutiden, innan
supporten upphör. Det är enklare än du tror och det är även ett bra tillfälle att effektivisera 
och förenkla företagets IT-lösningar, samtidigt som det ger större säkerhet för kundens 
data.

Våra partner hjälper gärna till med flytten och ser över vad ditt företag behöver för att få ut så 
mycket av tekniken som möjlighet. 

Hur nutidssäkrar jag min server?

Källor
• http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?alpha=Windows+Server+2003+R2.

• https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307297/bis-14-766-information-security

  -breaches-survey-2014-executive-summary-revision1.pdf

Fakta 1:
Hela 37 kritiska uppdateringar 
släpptes till Windows Server 
2003 under 2013.

Fakta 2:
Att supporten upphör 
betyder just det – att
Microsoft inte längre 
kommer släppa fler
uppdateringar eller
säkerhetskorrigeringar
för Windows Server 2003 
efter den 14:e Juli 2015.37

MEDGES EJ

Hitta en Microsoft-partner som kan hjälpa dig: https://pinpoint.microsoft.com/sv-se/

Läs mer om vad det innebär att supporten upphör och hur du planerar för migrering:
http://www.microsoft.com/sv-se/server-cloud/products/windows-server-2003/ 


