Amazon Web Services (AWS) samarbejder med regeringer, uddannelsesinsititioner, NGO’er og
virksomheder i alle størrelser rundt omkring i Norden for at støtte deres bestræbelser på at tackle
effekterne af COVID-19, herunder gennem teknisk support og AWS kreditter. AWS gør det muligt for
organisationer hurtigt at etablere og skalere tekniske værktøjer og infrastruktur til håndtere de mest
kritiske udfordringer, fx ved at understøtte arbejde hjemmefra og fjernundervining.
Her er en oversigt over vores mest relevante løsninger:
Amazon WorkSpaces giver dig mulighed for at starte virtuelle Windows og Linux desktops, der kan fås
overalt og fra enhver enhed. Disse desktops kan bruges til fjernarbejde, fjernuddannelse m.m.
Amazon WorkDocs gør det nemt for dig at samarbejde med andre, også overalt og på enhver enhed.
Du kan oprette, redigere, dele og gennemgå indhold, alt gemt centralt på AWS.
Amazon Chime understøtter onlinemøder med op til 100 deltagere (stiger til 250 senere i denne
måned), inklusive chats og videoopkald, alt fra en enkelt applikation.
Amazon Connect giver dig mulighed for at oprette et opkald eller et kontaktcenter i skyen med
mulighed for at rute indgående opkald og beskeder til titusinder af agenter. Du kan bruge dette til at
levere nødoplysninger eller personlig kundeservice, mens agenterne arbejder hjemmefra.
Amazon AppStream giver dig mulighed for at levere desktop-applikationer til enhver computer. Du kan
levere virksomheder, uddannelsesmæssige eller telemedicinske apps i skala, inklusive dem, der bruger
GPU'er til beregning eller 3D-gengivelse.

Med AWS Client VPN kan du konfigurere sikre forbindelser til dine AWS og lokale netværk hvor som
helst. Du kan give dine medarbejdere, studerende eller forskere muligheden for at få forbindelse til dit
eksisterende netværk.
Nogle af disse tjenester har specialtilbud, der er designet til at gøre det lettere for dig at komme i gang
uden beregning; andre er allerede tilgængelige for dig under AWS Free Tier. Du kan lære mere på
hjemmesiden for hver tjeneste og på vores nye Remote Working & Learning side.
Du kan tilmelde dig og begynde at bruge disse tjenester uden at tale med os, men vi er her for at hjælpe,
hvis du har brug for mere information eller har brug for hjælp til at vælge de rigtige tjenester til dine
behov. Her er nogle kontaktpunkter:
• Offentlig sektor - Live Chat
• Generelt - Contact Us / Live Chat.

