Gør det du
er bedst til

Lad andre
klare resten

Dette er Managed IT services

Forestil dig hverdagen på kontoret.
Du og dine kollegaer er sikkert stærkt afhængige af, at den IT i benytter, fungerer
optimalt for at I kan udføre jeres daglige opgaver.
Du er givetvis forbundet til internet, til virksomhedens servere, printere osv. – Ikke bare
fra din computer men også fra din mobiltelefon, tablet o.l.
Og glem ikke al den software som du anvender.
Virker det hele altid som det skal, så tillykke! Ingen grund til at læse mere.

Men….
Alle disse sager har det med at drille. Computere bliver langsommere med alderen,
software skal opdateres, servere går ned, printerne mangler toner…
og ja, så er der jo altid ham som klikker ’Ja’, hvor han burde klikke ’Nej’.

Kan alt dette undgås?
Flere og flere virksomheder har indset at de ikke er sat i verden for at drive deres IT og
foretaget brandslukning når IT problemerne opstår.
De vil hellere bruge deres tid på deres kerneforretning.
Nedetid er nemlig virksomhedens tid og nedetid er tabt tid for virksomheden.
Derfor vælger de en Managed IT Services løsning.

Hvad er Managed IT Services?
Med en Managed IT Services løsning overlader du din IT til en serviceleverandør der
håndterer og supporterer dine IT løsninger, 24 timer i døgnet/7 dage om ugen/365
dage om året.
Med en standardiseret cloudbaseret service skal du ikke længere skal bruge tid på det
der ikke virker. I stedet sørger serviceleverandøren for at evt. problemer håndteres og
løses - allerede inden du ved du har dem.

Det kan måske føles
skræmmende at overlade
din IT til andre, men de
fleste kender godt idéen
fra hjemmet.
Tænk på hvor mange
services vi i dag benytter
derhjemme.

•
•
•
•
•

Internetforbindelse når vi skal på nettet.
Abonnement når vi skal tale i telefon.
Spotify når vi skal høre musik
Netflix når vi skal se film
Og meget andet

Alle tjenester som reelt drives af andre – og
som alligevel giver os en sikkerhed for både
drift og fleksibilitet.

Stadig ikke overbevist?
Så stil dig selv dette spørgsmål:
Renser du selv dit tøj?
Eller overlader du det til en ekspert, altså renseriet?
Når du overlader opgaverne til eksperter, er du sikker på det rigtige resultat, ligesom du
får frigjort din tid til andre ting.

Arbejde er ikke et sted, vi er –
Det er noget vi gør…..
Managed Services er indrettet til den moderne arbejdsplads.
Dermed er det ikke stedet der arbejdes fra der er det væsentlige men at alle værktøjer er
tilgængelige for dine medarbejdere, uanset hvor arbejdet udføres.
Du kan derfor trygt lade dine medarbejdere passe arbejdet – selvom de ikke fysisk er på
kontoret.

Fremtiden – allerede i dag?
Prøv at tage et kig i ’krystalkuglen’. Ser du flere og flere områder der bevæger sig fra
almindelig transaktionel samhandel til mere abonnementsbaserede løsninger?
Med en Managed Services løsning er din IT ikke længere noget der kræver store
investeringer – i stedet blot et simplet abonnement.

Nysgerrig på mere?
Tal med vores Managed IT Services eksperter og find ud af om løsningen er noget for dig.
Det koster ingenting at spørge og vi sammensætter gerne et forslag som er designet til
netop din virksomheds behov.
Du finder kontaktinformationer nederst på denne side.
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