Vill du ha en
driftsäker
IT-miljö?

Vi gör det möjligt.

Trygghetsavtal

Vi finns till hands när ni behöver oss.
Ibland äger man inte all kunskap inom företaget och ibland kan det vara
skönt att få hjälp med vissa typer av åtgärder. Vi skapar säkra digitala
miljöer som ger dig som företagare mer tid för affärer och mindre bekymmer. Helt enkelt kan man säga att vi är din egna IT-avdelning som
finns till hands när du behöver oss.
Oavsett vilka uppgifter du behöver ha hjälp med så finns det starka
skäl att välja oss som partner. Vi har möjlighet att snabbt vara på plats
och via fjärrvägen kan vi kontrollera ditt företags servrar och upptäcka
förändringar tidigt.

Vi kan bevaka
företagets
IT-miljö
fjärrvägen.

Fördelar med att teckna ett Trygghetsavtal
✓ Övervakad miljö. Vi bevakar ditt företags IT-miljö
även fjärrvägen och ser snabbt om något avviker.
Vi förebygger och identifierar eventuella problem i
förväg.
✓ Snabbt på plats. Du får snabba inställningstider
när vi tecknar avtal.
✓ Att få snabba åtgärder som löser ditt företags ITproblem är betydligt billigare än att hela miljön
ligger nere.
✓ Kontinuitet. I trygghetsavtalet kan det även ingå
att vi ser över din IT-miljö med ett visst bestämt
intervall.

Vad kostar ett Trygghetsavtal?
Eftersom alla företag och organisationer ser olika ut så brukar vi
vilja göra en analys av ditt företags
nulägessituation. Då kan vi samtidigt
upptäcka eventuella problem som
behöver åtgärdas. Efter analysen
lämnar vi förslag på olika alternativ
och tillsammans kommer vi överens
om ett trygghetsavtal som passar
företagets verksamhet.

✓ Telefonsupport. Du slipper börjar leta IT-kompetens
när problemen uppstår och kan lugnt ringa oss
direkt istället.
✓ Rabatterat timpris.
Vill ni ha en trygg IT-miljö?
Kontakta något av våra försäljningskontor
så får du veta mer:
Karlshamn, tel 0454-75 11 00
Karlskrona, tel 0455-30 02 10
Växjö, tel 0470-55 06 00

Vi gör det möjligt
Netcomp är en ledande lokal aktör inom IT-området. Vår styrka är
att kunna erbjuda helhetslösningar inom IT och telefoni, samt att
anpassa lösningen efter vad ni som kund behöver.

www.netcomp.se

