
Brugervenlige All-inclusive pakker

IT løsninger 
helt uden investering



Kan du følge med udviklingen?
IT er som altid et kapløb med udviklingen. Næsten dagligt præsenteres vi for nye muligheder og 
nye produkter – alt sammen med målet om at gøre arbejdsdagen lettere for kunderne. 

Balancen
Det kan være svært at navigere i om de nye muligheder nu også er relevante for ens egen 
virksomhed. Dertil kræver nye muligheder ofte investeringer i ny hardware og software. 
Investeringer som kan være besværlige at vurdere værdien af.

Fleksibiliteten

Tilgang og afgang af medarbejdere er i dag uløseligt forbundet med virksomhedens IT. 
At ansætte en nye medarbejder er typisk forbundet med et investering i ny hardwareog software; 
PC, smartphone, tablet, nye softwarelicenser etc. 
Tillige kan afgang af medarbejdere betyde en uudnyttet mænge af IT som blot henligger uden at 
blive udnyttet.  

Økonomien
Det kan være svært at overskue omkostningerne til IT. Faktum er dog at IT ofte er en af de største 
poster i budgettet. Derfor er det ikke rart hvis man ikke er helt klar over hvad der egentligt betales 
for – og om der er behov for det der betales for.



Med vores All-Inclusive pakker er det endelig slut med uoverskuelige IT omkostninger. 

Du betaler blot en fast månedligt beløb pr. bruger – alt inkluderet.

Hardware, software, licenser og support er nemlig en del af alle pakker. Dermed kender du dine 

omkostninger på forhånd. 

IT som All-Inclusive pakke

Simpel økonomi

Hos XDC betaler du for det du bruger, hverken mere 

eller mindre. Det synes vi er mest fair. 

Således kan du op- og nedgradere din løsning i takt med 

udviklingen i din virksomhed. 

Den hybride arbejdsplads

Den hybride arbejdsplads – altså hvor den fysiske 

placering for udførelsen af opgaverne er mindre vigtig –
er kommet for at blive.

Vores pakker er alle designede således at der ingen 

forskel er på hvor du løser dine opgaver – Din IT 

fungerer på fuldstændig samme vis, uanset hvor du er.

Fuld sikkerhed

Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Derfor er 

alle pakker dækket af omfattende sikkerhedsløsninger, 

herunder Antivirus og Antispam.

Dermed er dine data sikret bag solide systemer, så din 

data ikke falder i de forkerte hænder. 

Fuld support

Vores supportcenter er til rådighed for dine brugere, 

uanset om der er tale om store eller små udfordringer. 

Med placering i vores eget domicil i Køge, er du sikker 

på altid at få en dansktalende supporter i røret.  

Fast pris pr. bruger 
– intet andet!



Stationær eller bærbar PC

Pakkerne kan sammensættes i henhold til brugerens behov. 

Fælles er dog:

Hvad indeholder pakkerne?

Få dit personlige tilbud

Vil du høre mere og få et skræddersyet tilbud til netop din virksomhed, så tag en dialog med 
vores All-Inclusive konsulenter. 
Kontakt os på info@xdc.dk eller telefon 56 64 11 00 #3.

XDC Gruppen A/S
Tigervej 27
4600 Køge
Tel: 56 64 11 00
info@xdc.dk

Microsoft365 (Office) til brug på op til 5 enheder
Outlook og Teams, on-line møder
2 faktor login
Mulighed for kryptering af mails til afsendelse
Computer og mailbeskyttelse (Antivirus/Antispam)
Automatisk BackUp med 100 GB plads pr. bruger
Fildelingstjeneste

Adgang til professionel dansktalende support

GDPR-compliance og Databehandleraftale

Mulighed for at inkludere smartphone, tablet, ekstern monitor, 
docking station og meget andet

Har du allerede 
Microsoft365 
licenser?

Intet problem – Vi 

overtager blot 

administrationen af 

disse og indeholder 

dem i pakkerne.


