Hvis dine data ligger
“i skyen” - ved du så
hvor de er?
Hosting hos EDB Guiden betyder, at du altid
ved hvor dine data befinder sig.
I daglig tale hører man om
SKYEN. Et virtuelt sted, hvor
man arbejder med sine data.
Fordelene og mulighederne er
mange og en Hosted løsning
hos EDB Guiden kan bruges af
alle størrelser af virksomheder.

Ønsker man ikke at drifte sin
egen server er en Hostedserver
løsningen. Al drift af hardwaren
til din server hviler nemlig på
vores skuldre, så du kan koncentrere dig om at være produktiv.

Fordele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen omkostninger til hardware
Meget lave etableringsomkostninger
Ingen bekymringer om drift af hardware
Lynhurtige IBM-servere står til din rådighed
Daglig backup er inkluderet i løsningen
Anti Virus og firewall’s beskytter systemet 24/7
Stor flexibilitet, hvor alle brugere er lokations uafhængige
Fast månedlig ydelse
Alt kommunikation foregår igennem krypterede tunneler

Som standard får du:

2 x Windows server efter ønske baseret på IBM-servere – typisk
vælges Windows Server 2012. Her af en domain controller og en
terminal server.
Fri diskplads indtil 250 Gb
Fri trafik
Fri backup
Kr. 0,- i leje af selve server
Opsætning af brugere, printere, flytning af data, installation af programmer etc. afregnes som ved en normal serveropsætning til normal konsulenttakst.
Priser:

Engangsydelse

Opsætning m.m.

Efter timepris

Månedlig ydelse

Bruger1

kr. 510,-

Bruger 2 - ?

kr. 260,- pr. bruger

Hosted Server

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
•Hotline
•Rådgivning
•Reparationer
•Webhosting
•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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