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T o t a l d r i f t
l SIKKER DRIFT TIL FAST PRIS l
l DIN LØSNING - DIT AKTIV - VORES ANSVAR l
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Finder du din nuværende IT-løsning for uoverskuelig eller for dyr at vedligeholde
eller har du tidligere afvist outsourcing af frygt for at miste følingen eller for
høje omkostninger? Så er Totaldrift ved Nanok Consulting måske noget for dig!

Ansvaret er vores
Vælger du Totaldrift forbliver din IT-løsning dit aktiv, men ansvaret for
driften af installationen vil alene være Nanok Consultings. Vi gennemgår
installationen,
belyser
virksomhedens
behov
og
sikrer
dig
bedste
og
billigste drift ved at implementere vores egen teknologi. Det er op til dig, om
din installation skal være fysisk placeret i virksomheden eller hostes ude i byen.
Fast lav månedlig ydelse
Med
Totaldrift
bliver
drift
og
vedligehold
af
virksomhedens
IT-infrastruktur
til en budgetterbar fast månedlig ydelse, og du kan gardere dig mod
uforudsete udgifter ved at lade aftalen inkludere support, hardware og licenser, hvis du ønsker det. Uanset påtager vi os det fulde ansvar for driften til en fast lav pris.
Også opgaveløsning på distancen
Vi benytter teknologi, der gør det muligt for os at løse stort set alle opgaver på
distancen. Det betyder, at vi kan reagere på dine opgaveformuleringer med kort
varsel, som var vi fysisk til stede i virksomheden, og det resulterer i de bedste løsninger i og
med, vi kan koble en given opgave op med vores mest kompetente konsulent på området.
Teknologisk sparring
Vores ekspertise sikrer dig en optimal udnyttelse af din installation. Vi vil også
gerne gøre dig klogere på teknologier, der kan booste din måde at drive forretning på.
På kvartalsvise møder informerer vi om det sidste nye og belyser potentialerne for din virksomhed.
Løsninger der matcher konkrete behov
Vi har udviklet Totaldriftsløsninger til mange slags kunder og behov – fra det
mindre kontor til større installationer krydsende flere landegrænser – og vi giver
gerne
yderligere
oplysninger
og
referencer
vedrørende
installationer,
der matcher din situation. Kontakt os for en uforpligtende snak om muligheder og
behov,
og
bliv
præsenteret
for
en
færdig
løsning
skræddersyet
til netop din virksomhed – til en fast budgettérbar pris per måned.
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