IT-AFDELINGEN

Den lige vej til en sikker fornemmelse i maven
Stabil, sikker og effektiv it-drift
Snor i omkostningerne
Undgå telefon-omstillingskarussellen

it-afdelingen

tryghed i hverdagen
Styrk sikkerheden, økonomien og kontrollen 360 grader rundt om din IT
At hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med
at få et velkørende IT-fundament – det er It-afdelingens
DNA. Det har vi gjort siden 2000 som et danskejet, uafhængigt og veletableret eksperthus i fortsat vækst.

forretningsområder. Styrket vores servicekoncept og
vores fokus på nærvær i måden vi organiserer os på. En
god cirkel, der sikrer bredden, musklerne og erfaringen
til at tage det fulde ansvar.

Er netværket, pc´erne, printerne eller serverne nede,
koster det dig på bundlinjen. Velfungerende IT er fundamentet for enhver forretning. Uden det, svarer det til at
køre i formel 1 på en mudret jordvej: Du udnytter ikke det
fulde potentiale.

Måske kender du os allerede for
vores hosting-kompetencer?

Drift leveret, så det passer til dig
Vi tilbyder et helt katalog af værdiskabende, kundetilpassede drifts-serviceydelser, hvor alt er bygget ind i en
nøglefærdig pakke, der giver dig snor i omkostningerne,
og ofte lavere IT-omkostninger. Uden at du skal tænke
på driften overhovedet. Eller andre ting, for den sags
skyld. Det er lige til at gå til.

vi vokser støt
Vi vokser støt kundemæssigt. Det er vi stolte af. Men det
stiller krav om, at vi også vokser på de områder, der er
vigtige for dig som kunde. Derfor er vi blevet endnu
flere dygtige mennesker. Har opbygget nye

I dag tilbyder vi både hosting og On Premise under
samme tag – i værdifuld synergieffekt. Det kan andre
også tilbyde. Men det gør dem ikke nødvendigvis til It-afdelingen. Og dét er jo i bund og grund hvad det handler
om: Mange års erfaring, der skaber overbevisende større
IT-tryghed hos dig. Det er den slags erfaring, vi tilbyder –
baseret på et stort antal kunders IT-drift.

Knivskarp rådgivning fra én fast
konsulent
Flytter IT-verdenen sig, flytter vores konsulenters
faglighed – og passion – med. For hvad hjælper det, at
de er olympiske mestre i teknologier, der var højaktuelle
– forrige år? Indrømmet. Man kan ikke være excellent
hver dag. Men vi tør godt love, at vores konsulenter
aldrig stiller sig fagligt tilfreds med ”godt nok”. Test os.

Selv om vi vokser, vokser vi
ikke fra det allervigtigste
Det er nærværende dialog, og ikke ingeniørkunst, der
skaber tilfredse kunder. Det er vi yderst opmærksomme
på hos it-afdelingen. Så selv om it-afdelingen vokser,
vokser vi ikke fra det allervigtigste: Ansvaret for at leve op
til dine forventninger, når du har brug for os –
og give dig klar og ærlig besked, når du ringer med et
problem.

Kundeværdi kommer først, når du
ringer med et IT-problem
Vores verdensbillede er meget enkelt. Der er kunderne,
og så er der alle de andre. Det kræver måske nogle
gange, at vi står på mål for at gå en anden vej, end du
måske forventer, hvis serveren, pc´en, printeren eller
netværket giver dig udfordringer. Men det ligger os altså
meget fjernt at anbefale en løsning, der koster dig på den
lange bane.

Dit opkald kommer igennem til
hjælpen på få sekunder
Uanset om du vælger vores hosting- eller On Premise
aftale, får du en primær konsulent og kundechef,
som både kender dig, din virksomhed og din IT. Helikopteroverblikket og evnen til hurtigt at zoome
ind på dit specifikke behov sikrer, at der bliver taget hånd
om din udfordring straks. Kort sagt: Hos os slipper du for
en tur i omstillings karrusellen.

Ansvaret for din IT forpligter
Vi forpligter os til at leve op til den tillid, du udviser, når
du overlader vigtige dele af din virksomhed til os. For et
langsigtet partnerskab med os, giver kun mening for din
virksomhed, hvis:
Du oplever at dialogen med os er nærværende
Du opnår den IT-tryghed og de fordele, vi stiller
dig i udsigt
Du oplever at vi holder et vågent øje med dit behov
At vi ærligt melder ud om hvilket serviceniveau du er
bedst tjent med

Det er klar snak, og ikke
ingeniørkunst,der skaber tilfredse kunder...

Fuldt overblik over din
serviceaftale
En outsourcing- eller On Premise aftale med it-afdelingen
er uden bindingsperiode, og giver dig sort på hvidt en
omhyggelig beskrivelse af aftalens indhold. Overblikket
får du bl.a. gennem:

effektiv opgavestyring
Vi holder styr på opgaverne med et sagsstyringsværktøj.
Du kan altid følge med i status på din opgave, og du får
en e-mail, når vi starter og afslutter den. Det betyder at:
Både du og vi har fuldt overblik over alle sager

En detaljeret liste og it-udstyr og programmer

Din sag bliver prioriteret korrekt i forhold til din
serviceaftale

Omhyggelig beskrivelse af den service, som aftalen omfatter

Du kender altid status på sagen

Beskrivelse af de aftalte tidspunkter og reaktionstider
(SLA – Service Level Agreement)

Du får altid den service, vi har forpligtet os til i din aftale

Beskrivelse af den faste månedlige pris, samt prisliste for
ekstraydelser

Lever vi op til kundernes
forventninger?

Du mærker værdien
hver dag

Ser man på vores kundetilfredsheds¬målinger og kundeliste er svaret ja.

I samarbejde med os øger du IT-sikkerheden, sparer
penge og styrker kontrollen.

Det skyldes blandt andet en klar vækststrategi og vores
konsulenters dybe ekspertise, faglighed og bund i virkeligheden.

Men faktisk vil vi helst ikke have, at du bemærker os
i det daglige. Jo mindre, du tænker på os,
desto bedre har vi nemlig løst opgaven.
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