Dator som tjänst
Med Dator som tjänst får din organisation ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att
hantera datorer, såväl bärbara som stationära. Du väljer själv och om du vill köpa tjänsten
med eller utan bindningstid. Perfekt vid t.ex. provanställningar. Vi gör en analys där vi
identifierar vad respektive användare har för behov. Därefter väljer vi tillsammans från
fördefinierade paket.
Händer det något med hårdvaran? Lugnt, det ingår fria lånedatorer. Med effektiva verktyg
har vi koll på enheterna och kan assistera dig på distans eller på plats via vår s upport.

Vad ingår?
Fri ominstallation till grundinstallation

Automatiska säkerhetsåtgärder

Har det kört ihop sig fullständigt? Vi återställer datorn
blixtsnabbt till grundinstallation vid problem.

Via den ingående tjänsten Midcon Online är enheten
ständigt hanterad för bästa prestanda och säkerhet.

Fritt utbyte vid hårdvarufel

Antivirus

Ojdå, problem. Du lånar en grundinstallerad dator under
tiden din repareras.

Komplett skydd mot skadlig kod. Allt för att din dator
alltid ska vara på topp!

Stöldskyddsmärkning

Säker radering och certifikat vid återlämning

Enheterna är mindre stöldbenägna då de tydligt är
stöldmärkta i internationellt system.

När du lämnar tillbaka din dator tar vi bort all data på
ett säkert sätt och lämnar ett certifikat utfärdat av
världsledande Ibas Ontrack.

Ordning och reda
Vi har alla enheter i ett inventariesystem med full
spårbarhet mellan användare och enheter.

Imagehantering
En större organisation har möjlighet till en fördefinierad
image, speciellt anpassad för organisationen.

Hur kommer jag igång?
• Vi träffas och analyserar dina användares behov av kapacitet, bärbart, stationärt,
en eller två skärmar.
• Vi bestämmer avtalstid, ingen bindning eller bindningstid.
• Vi tar hand om inköpsprocessen, avemballering, grundinstallation och leverans.
Vid behov hjälper vi dig även med att komma igång, t.ex. lägga upp genvägar,
ställa in e-posten etc.
•

Du använder en modern dator från världsledande Dell och med verktyg från Midcon
som ger dig hög driftsäkerhet och modernt arbetssätt.

Karlskrona
0455-30 25 00
karlskrona@midcon.se

Karlshamn
0454-30 21 90
karlshamn@midcon.se

Kalmar
0480-36 36 00
kalmar@midcon.se

Växjö
0470-105 10
vaxjo@midcon.se

