Intelligent hosting er hosting
med indbygget forståelse for
jeres forretningsprocesser
Hosting er i bund og grund en strategisk beslutning om at fokusere på forretningen. I
sigter alle jeres kræfter mod de processer, som sikrer virksomhedens konkurrencekraft
på den lange bane. Vi tager ansvar for den it-driftsfunktion, som er grundlæggende for
evnen til løbende udvikling af en it-afhængig virksomhed.
Vi siger intelligent hosting fordi vores kunder både er forskellige og har krav om it-drift til en fast
månedlig omkostning tilfælles. Intelligent hosting er hosting med indbygget forståelse for forskellige
kunders forskellige forretningsprocesser og funktionsbehov. Vi betjener kunder forskelligt for at betjene
dem ens, og vi gør det på basis af en grundig og fælles afklaring af både nuværende situation og
fremtidige forventninger.
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Vores hostingcenter er placeret i Danmark og opfylder
alle krav til sikkerhed, tilgængelighed, hastighed og
skalerbarhed. Vi fortæller gerne meget mere, og sætter tal
på, når det passer dig at høre mere.

Ring til partner, Carsten Lindsted og få en snak om at
jeres muligheder for at tage it-funktion og -drift for givet,
så I kan fokusere fuldt ud på forretningsprocesser og
virksomhedens udvikling. Du fanger Carsten på 3948 4818.
Mailadressen er cl@kompetera.dk.

Advania tilbyder hosting i dansk hostincenter, og har mange
års erfaring med at gøre hosting til intelligent hosting.
Læs mere på: www.advania.dk/hosting og se også vores
andre kunde cases på: www.advania.dk/referencer
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R82 blev trætte af ekstraregninger
R82 A/S er en af verdens førende leverandører af hjælpemidler til børn og unge med særlige
behov. Virksomheden har 280 ansatte og egne datterselskaber på en række europæiske
og oversøiske markeder samt distributionspartnere i over 30 lande.
It som en driftsomkostning og fokus på evnen til løbende, hurtigt og effektivt at tilpasse
sig nye teknologiske og markedsmæssige omstændigheder, er en del af virksomhedens
strategi. Derfor indgik R82 aftale om hosting af virksomhedens it-infrastruktur og -drift.
Forventningen var drift til en fast månedlig omkostning. Virkeligheden viste sig at være
anderlede og med mange ekstraregninger.
I 2015 indgik R82 en 3-årig hostingaftale med Kompetera. Aftalen blev fornyet i 2019.

”Vi fik indfriet vores forventning til hosting og it-drift som en fast månedlig
omkostning, og har fået en partner, som tager medansvar for de processer,
som driver vores forretning.”
Jens Ølsgaard, IT Infrastructure Manager
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