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IT SOM TJÄNST
Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet
är att frågan alltid dyker upp. Vad är IT-drift? Vad menas egentligen med ”molnet”?
Vi på OFFICE tar ett helhetsansvar, och då menar vi ett ansvar som innebär att du enbart behöver slå
på din dator varje morgon och producera dina utskrifter, skicka din e-post, skapa dina dokument samt
lagra dem med vetskapen om att allting du producerar och skapar på en arbetsdag alltid finns kvar om
det värsta skulle hända.
OFFICE erbjuder idag en komplett IT-drift oavsett storlek på ert företag. Det innebär att i praktiken att
vi kan erbjuda även det “lilla” företaget lösningar som gör att du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt
kan ha samma IT-möjligheter som den stora koncernen.

FRÅGOR SOM DU SOM KUND INTE SKA BEHÖVA FUNDERA ÖVER:
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Har vi tagit backup?
Har vi rätt licenser?
Har vi rätt operativsystem?
Har vi beställt dator till vår nyanställda person?
Vem ser till så att allting sätts ihop?
Är det fel på skrivaren/skannern, eller på vårt nätverk?
När gjorde vi en analys av vårt nätverk eller IT-användning senast?
Vem supportrar användarna?
Vem ställer krav på mina systemleverantörer?
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VILL DU HA EN SERVER ELLER EN FUNKTION?
OFFICE IT-ARBETSPLATS

Med OFFICE IT-arbetsplats ansluter du till ett Windowsskrivbord som levereras av oss över Internet.
Du kan till exempel ansluta från valfri plats i världen till din fjärrstyrda IT-arbetsplats och får tillgång till
alla dina program, filer och nätverksresurser precis som om du satt vid datorn på jobbet.
Du kan låta vissa program vara igång när du lämnar jobbet och när du kommer hem se ditt Windowsskrivbord på din hemdator med samma program igång.

MJUKVAROR

Det finns många fördelar med att använda mjukvara som en tjänst, i stället för att installera den på
sin egen dator. Fördelarna är såväl ekonomiska som tekniska och tidsmässiga:
•
•
•

Du behöver inte installera, vilket innebär att du slipper installationskostnader och kostnader för
hårdvara.
Du kan börja arbeta med dina mjukvaror/program omgående.
Du betalar för det du använder och får inga extra kostnader för uppgraderingar eller support.

DRIFTSLÖSNINGAR

När du är i behov av olika typer av driftslösningar, för ex ert affärssystem, era databaser eller andra
lösningar som kräver en säkrare och mer tillgänglig miljö än den du har på kontoret, då kan vi sätta
upp en lösning som tillhandahåller säker och trygg drift av de system du har behov av.
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HUR VILL DU LÄSA DIN E-POST?
Med vår standardiserade e-postlösning kan du välja hur du vill jobba. Din e-post är ändå alltid säker
hos oss och du får ett antal valmöjligheter på köpet till en fast månadskostnad.

INNEHÅLL
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Backup av mailboxen varje dag
Tillgång till webmail, läs mail från vilken dator som helst
Office Outlook licens (gäller Exchange-lösning)
Full koppling till pushmail via mobiltelefon
25 GB mailbox

VALFRIHET OCH FLEXIBILITET

E-postlösning från oss innebär att alla dina mail, kontakter, uppgifter etc finns på ett centralt ställe.
Lösningen är beprövad och ger snabb åtkomst och säker lagring. Vi hjälper dig att komma igång
direkt och även specialanpassa kostnader och lagringstorlek efter just ditt behov!
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BLI KVITT SPAM!
Som kund till oss och användare av vår e-postlösning
finns ett enkelt sätt att bli kvitt spam som skickas till
dig. Vår tjänst bygger på tre byggstenar som i samverkan bildar en mycket säker och användarvänlig
lösning som kräver minimalt av användaren.
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HUR SKÖNT VILL DU SOVA OM NATTEN?
Vår backuplösning tar automatiska säkerhetskopior på din arbetsdator eller på företagets filserver.
Du väljer själv vilka filer som ska kopieras och hur ofta backupen ska genomföras.

INNEHÅLL
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Backup och säkerhetskopiering av filer på din dator
Webbåtkomst av dina säkerhetskopierade filer
Styrprogram som installeras i din dator, Windows och Mac
10GB personlig lagring

VALFRIHET OCH FLEXIBILITET

En backuplösning från oss ger dig stora möjligheter att välja mängden data som ska säkerhetskopieras och om du har behov av att kopiera hela din hårddisk är även detta fullt möjligt. Vi hjälper
dig att komma igång direkt och även specialanpassa regler och säkerhetsnivåer efter
just ditt behov!
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SAMVERKANDE LÖSNINGAR
Vi på OFFICE kan också erbjuda lösningar som syr ihop dina dokumentbehov med dina IT-lösningar.
Vi har ex. lösningar som gör det möjligt att digitalisera (skanna) dina papper från din kopiator för att
sedan automatiskt lagra dem i molnet, eller på annan önskad plats. Det gör dem också tillgängliga
för alla i din organisation.
Vi gör dina “papper” en del av din IT-miljö, och istället för att leta efter dem i pärmar på kontoret kan
du istället söka på dem och nå dem via din dator, smartphone eller surfplatta oberoende av var du
befinner dig.
Vi kan också bygga in elektronisk attestering, av ex. fakturor som en samverkande del av din IT-miljö
och dina affärssystem.
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DOKUMENT & UTSKRIFTER

PRESENTATION & MÖTEN

IT & INFRASTRUKTUR

OFFICE FINNS PÅ FLER ÄN 20 ORTER I SVERIGE
Office är en kedja som finns representerad på fler än 20 orter i Sverige, från Kiruna till Växjö. Vi omsätter drygt 200
miljoner och har ca 150 anställda totalt.
Vi levererar tjänster och produkter inom dokumenthantering, IT och konferens som förbättrar våra kunders effektivitet
och lönsamhet. Vårt team har kunskapen och erfarenheten som får moderna kontor att fungera.
Samtliga lokalkontor i kedjan har det stora företagets resurser beträffand inköp, utbildning, erfarenhets- och
kunskapsutbyte, rikstäckande service och marknadskommunikation men samtidigt den lilla organisationens
flexibilitet och närhet till kunden.
Varje enhet i Officekedjan är ett medlemsföretag och drivs av egna företagare. Vi vänder oss i första hand till
företagsmarknaden och offentlig sektor. Och vi tar fullt ansvar hela vägen, från analys till förstudier, projektledning,
installation, utbildning och service.
Vi jobbar målmedvetet med miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöfrågor och vi är certifierade enligt de tre
certifieringsstandarderna: ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Svanenmärkta produkter är därför en
självklarhet i vårt sortiment.

VÅRA KONTOR
BOLLNÄS 0278-103 30 BORÅS 033-17 39 30 GÄLLIVARE 0970-175 55 GÖTEBORG 031-386 27 00
HALMSTAD 035-15 29 29 HK (Stockholm) 0708- 76 10 44 HÄlsingland 0650-180 90
HÄRNÖSAND 0611-55 40 50 KALIX 0923-101 75 KARLSTAD 054-13 60 20 KIRUNA 0980-644 40
LINKÖPING 013-36 24 40 LULEÅ 0920-24 59 00 MARIESTAD 0501-39 49 20 NORRKÖPING 013-36 24 40
PAJALA 0978-715 60 SKELLEFTEÅ 0910-508 00 SUNDSVALL 060-67 87 50 UMEÅ 090-10 85 85
VÄXJÖ 0470-78 74 70 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-33 09 00 ÖSTERSUND 063-55 10 50
ÖSTERGÖTLAND 013-36 24 40
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