Lad EDB Guiden
varetage driften af
din virksomheds IT
Bedre og nemmere kan det ikke blive!
Lad os komme til Jer og varetage opgaverne/driften af virksomhedens IT. Bedre og nemmere kan det ikke blive. Siden
1996 er grundstenene til EDB
Guiden bygget op af mindre
virksomheder og vi takker for
deres stabile støtte igennem
vore mange år i branchen.

Derfor har vi en prispolitik der
siger, at alle skal have råd til
at få professionel IT-assistance
og har der ved en af markedets
laveste timepriser.
Få løst IT-opgaverne sikkert,
effektivt og professionelt med
EDB Guiden.

Generelt:

Den første time afregnes pr. hele time. Her efter afregnes pr. påbegyndt ½ time.
En konsulenttime starter ved ankomst til kunde og slutter ved afgang
fra kunde.
Transporttid fordeles mellem kundebesøg.
Der tages forbehold for evt. ekstra transportomkostninger som f.eks.
broafgift, færge, fly etc.
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud.

Priser:
Man. - Tors. fra kl. 8.00 - 16.00, Fre. fra kl. 8.00 - 14.00

kr. 650,-

Hverdage fra kl. 16.00 - 22.00

kr. 950,-

Hverdage fra kl. 22.00 - 08.00

kr. 1.550,-

Weekend, helligdage, ferier

kr. 1.550,-

Konsulentbistand

Læg dine
IT-opgaver
over til os!
Hos EDB Guiden lægger vi
stor vægt på kvalitet, service
og ikke mindst tillidsforholdet
mellem Jer og os.
Siden den spæde start i
´96, hvor der blev fokuseret
på reparationer af pc’er er
der sket meget, i det vi i dag
beskæftiger os med hele
spektret indenfor IT.
Vi leverer f.eks. totalløsninger
indenfor generel IT-drift:

•Remote Backup
•Hosted Server
•Office 365/Exchange
•Server Monitor
•Konsulentbistand
•NewsBoard
•Hotline
•Rådgivning
•Reparationer
•Webdesign
•Hard-/software
Alle kunder kan forvente det
samme høje niveau af service uanset deres størrelse.

Vi ser frem til at løse
Jeres IT-opgaver.

Alle priser er excl. moms
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