
Telefoni -  Vi hjälper dig att 
hitta rätt i abonnemangs-
djungeln.
 DK IT Concept är en fristående aktör Telekom-
branschen. Vårt mål är att du ska ha den absolut 
bästa lösningen för just ditt företag, inte opera-
törens. Vi arbetar med alla dom största svenska 
operatörerna för att kunna erbjuda dig det. 
Varje företag kräver just sin unika tjänst, bla be-
höver många företag idag välja att ha flera olika 
operatörer för att få bäst tjänst. Där kommer vi 
in med kunskapen för det.

 Mobiltelefonin och framförallt mobiltelefonen 
är idag ett av dom viktigaste arbetsverktygen. 
Stora delar av den nya kommunikationen på 
företagen idag sker just med en mobiltelefon, 
allt ifrån vanliga samtal, onlinemöten, planering 
och mejlande.

Spara tid, få kontroll och ökad lönsamhet med 
att låta DK IT Concept hjälpa till med telefonin, 
allt ifrån abon nemangformer till hårdvara.

Fördelar
- DK IT Concept är en oberoende partner till de  
   största operatörerna  
-  I ditt serviceavtal får du analys av företagets 
   befintliga telekomlösning  
- Förslag på åtgärder och förbättringar  
-  Rådgivning och förslag i valet mellan operatörer  
- Molnväxlar som kan användas i fast telefon, 
  mobiltelefon och PC  
- Hjälp med backupp och överföring av data  
  mellan mobila enheter  
- Lokal hjälp med simkortbyten, starthjälp.  
- Servicedesk felanmälan via webben dygnet alla  
  dagar i veckan

Produktspecialist
Onny är vår alldeles egna tel-
ekomspecialist och är en fena på 
smarta lösningar. Kontakta Onny 
direkt på 0490-56 58 08 eller 
mejla onny.fyhr@dkgroup.se
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Hur kommer vi som kund igång med tjänsten?
DK IT Concept tar er igenom hela processen att etablera tjänsten. Efter en genomgång av 
ert behov med en av våra specialister får du ett förlag på lösning.  

Vad kostar det?
Kostnaden för IT-driftstjänster baseras på en konsumtionsmodell av resurser. Efter genom-
förd behovsanalys till fast pris kan vi erbjuda serviceavtal från 19 sek /månad och enhet.
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