ZON56 - VÅR MODELL AV OUTSOURCING

Outsourcing
Spara tid, pengar och energi
Effektiv och säker IT är ofta en dold framgångsfaktor för verksamheten, men det ställer stora
krav på ditt företags utrustning och kompetens.
Zon56 erbjuder dig en IT-avdelning som bygger,
underhåller och säkerställer din IT-drift dygnet runt.
Som kund hos oss får du möjlighet att fokusera på
din kärnverksamhet. Du slipper lägga värdefull tid
på datorer och program som krånglar, på installationer, uppdateringar och back-ups med mera.
Vi skräddarsyr den IT-lösning som passar dig, vi
tillhandahåller och installerar all den utrustning
och mjukvara du behöver. Vi ser till att det fungerar
och vår support finns alltid tillgänglig i fall du vill
ha hjälp. Tjänsterna levereras mot en fast och
budgeterbar månadskostnad. På så sätt undviker
du oförutsedda utgifter och ansträngande investeringskostnader.

VÄLKOMMEN TILL ZON56
Köpmangatan 1, 871 30 Härnösand
Tel vxl. 0611-34 34 00
www.zon56.com

GRÖN IT-STRATEGI
Zon56 driftkoncept gör det möjligt
för våra kunder att minimera sin

ZON56 OUTSOURCINGMODELL

IT-relaterade miljöpåverkan.

SKRÄDDARSYDDA
IT-LÖSNINGAR
Zon56 erbjuder dig skräddarsydda IT-lösningar i en skalbar
miljö. Du erbjuds även ett
standardkoncept kring säkerhet
och tillgänglighet utifrån behov
och ambitionsnivå.

FJÄRRDRIFT
Zon56 levererar dina
programvaror över
publika nät. Fjärrdriften ger dig ökad
tillgång till dina system
oberoende av plats
och tidpunkt.

DIN IT-AVDELNING
VÅRT ANSVAR
Du får tillgång till en IT-avdelning med lång branscherfarenhet och specialistkompetens
som bygger upp, underhåller
och säkerställer din IT-drift
dygnet runt.
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DRIFTHALL
Vår drifthall är utrustad med
modern teknik för att säkerställa en hög tillgänglighet av
alla system. Samtliga funktioner
övervakas dygnet runt och
larm genereras vid läckage,
inbrottsförsök, strömbortfall
och rökutveckling.

TEKNIK
Våra drifttjänster kan nås via
olika kommunikationsnät.
Tjänsterna baseras på en
Zon56 standard som ger en
trygg och stabil driftmiljö.
Utifrån denna standard lägger
vi till kundens unika önskemål
av program och funktioner.

