
En annan syn på molntjänster



Programvaror & tjänster

• Vill ni höra?

• Kommer 1/1 2019
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• Hur ska GDPR uppfyllas?
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• Vad gör den som använder O365 om MS adderar ett underbiträde som inte 
kan accepteras? Lämnar O365? På 14 dagar?
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• Ledsen att jag förstörde festen.



Tack för idag!
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