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agenda.
● Hvad er serverless og hvorfor skulle jeg 

bruge det?

● Hvordan kan jeg bruge serverless?
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Hvad er serverless?
- Og hvorfor skulle jeg bruge det?



Evolutionen af it miljøet
It-landskabet bliver ved med at udvikle sig

Nuværende Spirende Fremtiden
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Vandfald Agile DevOps NoOps

Monolithic App N-Tiers App Microservices & APIs Serverless Services

Fysisk Virtualisering Containers Public/Private Cloud
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Serverless betyder...

Ingen administration af 
servere eller containere

Fleksibel skalering

Stor tilgængelighed

Ingen ledig kapacitet
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.. og betyder

Servere bliver administreret af en platform - enten hos en 
udbyder (eller on-premise)

ikke



Serverless er...

“Serverless er en eksekveringsmodel, hvor 
en platform dynamisk styrer allokering og 
levering af servere.”

Hackernoon
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Backend as a Service (BaaS)
Udskiftningen af tilpasset logik på serversiden med hyldevarer

Hvilke generiske services kan BaaS tage sig af?
● Databasehåndtering

● Hosting

● Autentificering

● API Gateway

Hvorfor er BaaS så smart?
● Eliminerer behovet for at designe og udvikle en backend

● Inkluderer generiske services, som kan tilsluttes ens applikation

Udbydere

● Google Firebase Hosting & 

Firestore

● AWS Amplify

● Auth0
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Function as a Service (FaaS)

Hvilke services kan FaaS tage sig 

af?
● Event streaming

● Fortolkning og manipulering af 

data

● Hybrid cloud

● Support for flere 

programmeringssprog

Host instans ApplikationFaaS Platform

Funktion

Funktion

Funktion

Hvorfor er FaaS så smart?

● Udløses af begivenheder

● Midlertidig og dermed stateless

● Hurtig at starte op

Udbydere

● Google Cloud Run & Cloud 

Functions

● Azure Functions

● AWS Lambda

● IBM Functions

● Open FaaS, Fn Project, 

OpenWhisk

Kilde: Serverless Architectures: What, why, why not, and where next? - Mike Roberts



2 Hvordan kan jeg 
bruge serverless? 
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Brugsscenarier
Ved at udnytte “skyen” kan man få meget igen.

Hvor giver det mening at bruge serverless?

● BaaS

○ System backend - generiske services

● FaaS

○ APIer

○ IoT data input (event streaming)

○ Data manipulering og validering 

○ Batch jobs
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Demonstration



For at udnytte serverless skal du:
● Have styr på din it strategi, og din it arkitektur - 

være i gang med eller parat til at splitte services
● Have styr på dine processer og hvad et skift mod 

serverless vil gøre ved disse processer og din 
organisation

● Overveje i hvor stor grad, du vil lade en udbyder 
overtage dele af din drift

● Analysere hvilke funktioner, der kan erstattes af 
en serverless service

Start i det små, eksperimentér og bliv mere moden.

Hovedbudskab: 
Det rette it miljø og de rette formål



spørgsmål?



Simon Stubben
simon.stubben@devoteam.com 

+45 31 14 42 98

mange tak.
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… godt, men hvad med skidt?

Fordele

1. Reducerede driftsomkostninger

2. Høj skalerbarhed

3. Høj fleksibilitet

4. Fokus på funktionalitet

Ulemper

1. Udbyder kontrol

2. Sikkerhed

3. Arkitektur kompleksitet

4. Eksekvering af funktioner er begrænset
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