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LAD OS HOSTE DINE LØSNINGER
Spar plads, hold dine programmer opdaterede
og forøg din datasikkerhed.

DINE FORDELE
SIKKERHED for at dine programmer kører som de skal.
GARANTI for daglig sikkerhedskopiering af data.
OPPETID på 99,95%.
FRI TELEFON- OG FJERNSUPPORT på alle vores programmer.
OFFICE-PAKKE (Word, Excel, Powerpoint mm.) til afvikling på Citrix, med daglig sikkerhedskopiering.
EXCHANGE (mail/kalender) til afvikling på Citrix, med
daglig sikkerhedskopiering og spamfilter.
HOSTING AF EGNE PROGRAMMER. Efter aftale med
vores tekniske afdeling kan vi hoste dine egne programmer, hvis du har behov for det.
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ØG DIN 							
DATASIKKERHED
Backup når uheldet er ude
Med hosting hos os er du sikret en backup, hvis uheldet skulle være ude. Vi sikkerhedskopierer dine data dagligt, så du altid har en aktuel backup af dine data. Jo flere af dine
programmer, du hoster hos os, jo mere kan du gendanne, hvis din pc skulle gå ned, og du
ikke selv har taget backup.

Frigør vigtig plads på din PC
Med vores hostingløsning behøver du ikke en pc med en masse dataplads. Vi opbevarer
alle data fra de programmer, du kører på hostingløsningen. Det betyder også, at du får
mere plads til andre vigtige programmer.

Hold dig opdateret. Altid.
Vi sørger for at de programmer, vi hoster for dig, altid er opdateret. Du behøver altså ikke
holde øje med nye opdateringer. Samtidig er du sikret en oppetid på 99,95%, når du hoster
din løsning hos os. Det synes vi er god service!

Få hurtigt og nemt konsulenthjælp
Skulle du få brug for hjælp fra os til at løse en opgave, kan vi med en hostingløsning nemt
logge på dit system her hos os og løse opgaven. Mange af vores kunder nyder for eksempel godt af vores hjælp til årskørsel. På den måde sparer du penge på vores transport ud til
værket eller er fri for, at vi skal logge på din pc og overtage dit system for at løse opgaven.
Vi løser opgaven for dig, mens du arbejder videre med andreopgaver.

Vi finder i samarbejde den helt rigtige løsning til dig
Det er vigtigtfor os, at du får mest muligt ud af din hostingløsning – Derfor kan vi altid
ændre i løsningen løbende, hvis dine behov skulle ændre sig.
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LIDT OM OS
Siden 1985 har vi specialiseret os i at udvikle administrative systemer og levere serviceydelser, der er skræddersyede til forsyningsbranchen.
Vi er et team af engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen. Vi udvikler og leverer vores løsninger
med henblik på at sikre dig effektiv drift og administration. Vores
løsninger sikrer dine forbrugere en god service.
Med vores abonnementsordning er du garanteret hurtig, ubegrænset support og vedligeholdte IT-systemer. Som kunde hos
os er du altid opdateret om den nyeste viden om vores systemer.
Vores største mål er at sikre dig den bedst mulige løsning. Derfor
lytter vi til dig og har altid vores kunder i tankerne, når vi udvikler
vores systemer.
Vores løsninger benyttes i dag i flere end 360 forsyningsvirksomheder. Hos os er alle værker velkomne, og som andelshaver får du også
direkte indflydelse på udviklingen af vores løsninger.
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