IT-drift
som tjänst

IT-drift Hos oss betalar ni
bara för den kapacitet ni
utnyttjar.
Säkra dina viktigaste tillgångar med IT-drift som
tjänst. I våra datacenter producerar vi en rad
olika server- och kapacitetstjänster med hög
tillgänglighet. Istället för att investera i egen
underutnyttjad serverhårdvara, UPS, kyla och
brandskydd tar vi hand om hela ditt behov av
serverdrift. Hos oss betalar ni bara för den kapacitet och kraft ni förbrukar. Låt oss ta hand om
hela livscykeln från implementation, patchning
och underhåll av dina servrar och applikationer.
Ta steget från IT-producent till IT-konsument.
Alla tjänster tar del av vårt kraftfulla skalskydd.
Våra datacenter är utrustade med redundanta kylsystem, UPS, automatisk brandsläckning
och inbrottslarm som är uppkopplade mot SOS
larmcentral. Med hjälp av ett passersystem och
kameraövervakning säkerställer vi att endast
behörig personal har tillträde till anläggningarna.

Fördelar

- Kräver ingen investering i hårdvara & mjukvara
- Inkluderar licenser för Microsoft-produkter
- Kan kombineras med egna server
- Tillgång till stordriftsfördelar med redunans
- Skyddas av kraftfulla brandväggar
- Snabb backup och återställning
- Övervakning av servrar och applikationer
- Patchning och livscykelhantering av servrar och
applikationer
- Data lagras i våra egna säkra datacenter
- Tillgång till våra serverspecialister
- Incidentrapportering
- Servicedesk felanmälan 24/7

Produktspecialist

Tommy är vår IT-infrastrukturguru
och kan bistå er med alla typer av
frågor gällande nätverk, säkerhet
och backup. Kontakta Tommy på
telefon 0140-38 51 04 eller melja
tommy.einarsson@dkgroup.se.
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Hur kommer vi som kund igång med tjänsten?

Efter en genomgång av ert behov med en av våra specialister och upprättandet av en transformationsplan kan vi påbörja flytten av era servrar till vårt datacenter. Flytten bedrivs av
en projektledare som ansvarar för informationsöverlämning och tidsplaner.

Vad kostar det?

Kostnaden för IT-driftstjänster baseras på en konsumtionsmodell av resurser. Efter en genomförd behovsanalys till fast pris kan vi erbjuda servertjänster från 1490 kr/mån.
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