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‘Cloud computing’ er den lagring, bearbejdning og brug af data på
afsindiges liggende computere som tilgås over internettet
Brugeren kan gøre krav på, næsten, ubegrænset computer
kapacitet når behovet opstår, uden at skulle investere store
summer. Samtidig kan dataene tilgås alle steder med en
internetforbindelse.
Potentiale for at nedbringe 'slash brugeres' udgifter til IT.
Samtidig med muligheden for at udvikle en bred vifte af nye
funktioner
Ved at bruge 'cloud funktionen', bliver det muligt for offentlige
institutioner at gøre deres service tilbud mere attraktive og mere
effektive, imens udgiverne til IT falder
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EU's største køber af IT-services: Definer stringente krav til
funktioner, ydeevne, sikkerhed, interoperabilitet og data mobilitet,
samt overensstemmelse med tekniske krav
Definer krav til certificering: Adskillelige medlemsstater har startet
nationale inivitiver f.eks. Andromede i France, G-Cloud i
Storbritannien, Trusted Cloud i Tyskland.
Når markedet for den offentlige sektor er fragmenteret, påvirker de
krav der stilles i meget lav grad. Integrationen af forskellige
service er næsten ikke eksisterende, og i sidste ende får borgerne
ikke det bedst mulige produkt. Ved at samle de offentlige udbud
kunne man muligvis tilvejebringe højere effektivitet. Fælles krav til
de services der indkøbes kan samtidig være med til at nedbringe
driftsomkostningerne.
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indenfor den offentlige sektor







Effektivitets besparelser
Produkter som er mere fleksible og tilpasset borgernes og de
forretningsdrivenes behov
Lavere omkostninger til IT ved at reducere kapital behovet og
driftsomkostninger
Forøget udnyttelsen af hardware (i dag kan udnyttelsen være
helt ned til 10% af totallen)
Gentænkning af IT processer og hyppigere opgraderinger
muliggøres ved lavere omkostninger. Målet er at dele
infrastruktur imellem forskellige offentlige insitutioner.
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Bestyrelsen anbefalede at bruge 'cloud compuring' som en
generator for bæredygtig økonomisk vækst, innovation og
omkostningsbesparende offentlige og private services.
Stræber efter at understøtte bedre offentlige indkøb af 'cloud
services' i Europa.
At samle de offentlige indkøbsbehov kunne være med til at løftet
effektiviteten samtidig med at kravene i de forsellige sektorer ville
blive ensrettet (f.eks. Sundhed.dk, Borger.dk, social omsorg,
osv.). Alt dette ville være med til at reducere omkostningerne og
gøre interoperabilitet mulig.
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Miljømæssige påvirkninger fra IKT apparater
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Energi forbrug for den herfra kommende CO2-udledning
Luft, jord, -og vand forurening , ozon formation (smog)
Bioakkumulation eller det at fødevarekæden bliver udsat for
farlige substanser
Påvirkning af vand-organismer som følge af skadelige
elementer såsom kviksølv indholdet i en LCD-skærm og
brandhæmmende materiale
Negativ påvirkning af helbredet hos medarbejdere som følge af
støj, som forsager stress hos lydfølsomme personer.
Forbrug af energi, finitive ressourcer og udslip af skadelige
stoffer relateret til produktionen af IKT apparater
Affalds produktion, inkl. emballage og endelig bortskaffelse
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Miljøbelastning som produkt af 'cloud computing'
Den samlede efterspørgsel på elektricitet fra 'skyen' (inklusiv data
centre og netværk, men uden apparater) var i år 2011 684 milliarder
 kWh.
Sammenlignet med efterspørgslen på elektricitet delt ud på lande i det
samme år, ville 'skyen' komme ind på en 6. plads, med en stigning i
efterspørgslen på 63% frem imod år 2020
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Vi ser i dag et flow af data og bearbejdning
af information over internettet i en
størrelsesorden som aldrig før. Dette leder
til en stor miljømæssig påvirkning
igennem energy og vandforbrug, samt
udledning af drivhusgasser
'Cloud computing' kan hjælpe med at
dæmpe disse problemer igennem effektivt
brug af hardware og ved at bygge datacentre med lavt energiforbrug.
F.eks., ifølge visse beregninger, store
firmaer i USA kunne i princippet spare
$12.3 millarder årligt på energi ved at
bruge 'cloud computing'.
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'The U.S. National Institute for Standards
and Technology (NIST)' har publiceret en
serie af dokumenter som inkludere et sæt
af alment anerkendte definationer
'The European Telecommunications
Standards Institute (ETSI)' har oprettet en
gruppe som skal tænke i standardisering
og behov, samt konformitet indenfor
interoperabilitets standarder.
Yderligere initiver som arbejder med at
definere nye standarder er der afgjort
behov for.

Cloud of Europe
Best practise example
Introduction





Den offentlige sektor har en central rolle når det kommer til at
forme markedet for 'cloud computing'
Med et fragmenteret offentlige marked, har de its krav der stilles
en ganske lille indflydelse. Integrationen af services integration er
lille og borgerne får herved ikke nok for pengene.
Som en del af ECP er de initiver som 'the Cloud-for-Europe
(C4E)' fremsætter sat i verdenen for at hjælpe de offentlige
myndigheder i europa med at købe 'cloud' produkter og services
for at etablere tillid til det licitationsudbud som offentliggøres i
august 2014 på http://ted.europa.eu/
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EC Cloud Computing Strategy
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloudcomputing-strategy
Cloud for Europe
http://www.cloudforeurope.eu/
Legal implications on cloud computing
http://www.cloudforeurope.eu/documents/10179/15444/D2.1+L
egal+implications+on+cloud+computing+v1/023da045-4c784cd7-afe6-0a5de01c0347
How Clean is your Cloud? (Greenpeace report)
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/pu
blications/climate/2012/iCoal/HowCleanisYourCloud.pdf

