It-afdeling as-a-Service til små og
mellemstore virksomheder med
behov for sikker og effektiv it, som
er mere end små og mellemstore
Små og mellemstore virksomheder er ikke mindre afhængige af it end store
virksomheder er - tværtimod. SMV’er har mindre at stå i mod med, og er mere sårbare
overfor it-nedbrud og datatab.
Løsningen er en it-afdeling, som ikke er større end den daglige it-drift kræver, og som er lige så
stor som de udrulninger, opgraderinger og hackerangreb, som kommer.
It-afdeling as-a-Service er vores tilbud til små og mellemstore virksomheder om den it-drift som dækker
dagligdagsbehovet og det beredskab, der er nødvendigt, når det er nødvendigt.
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Når vi aftaler med virksomheder at være deres it-afdeling,
er vi afklarede og enige om, hvad deres behov er, og
hvad prisen er per måned. Det gælder både it-drift og
brugersupport. Nye behov taler vi om og indbygger i
aftalen, hvis det behøves.

Ring til konsulentchef, Carsten Lindsted og få en snak om
jeres virksomhed og fordele ved it-afdeling som en service.
Du fanger Carsten på 3948 4818. Du kan også skrive til
Carsten på cl@kompetera.dk

Vi leverer it-drift med fokus på forretningen. Læs mere om it-drift på: www.advania.dk/it-drift

Advania Danmark A/S | Marielundvej 46D | 2730 Herlev | advania.dk | info.dk@advania.com

Scanbur fik ryddet op og får strategisk
it-support, der tjener forretningen
bedre
Scanbur A/S er en mellemstor og videnstung dansk virksomhed, som leverer teknologi
og produkter til brug i klinisk forskning. Forretningens afhængighed at it betyder, at
altid-adgang til applikationer og data, både på farten og hjemme på fabrikken, er det
ufravigeligt krav. Det samme gælder datasikkerhed. It som driftsomkostning og til et fast
månedligt beløb er en del af Scanburs forretningsmodel.

”Sikkerhed stod øverst, da vi skulle lægge vores it-afdeling ud, og vi fik tillid til,
at Kompetera var den rette. Vi fik nye øjne på vores it, fik ryddet op og sparer
penge - især på licenser. Vi bliver både vejledt og udfordret, og sammen har vi
taget hul på opgaven med at migrere til Office 365.”
Jens Christian Pedersen, COO
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