DM IT KONSULT
IT på dina villkor!

Förvaltning
Tjänster hos DM IT Konsult
Förvaltning

Ni väljer vad ni vill låta oss förvalta.
Oavsett om det är hela er IT‐miljö eller kanske enbart
säkerheten så är detta lönsamt för er!
IT‐miljön har en central roll i de flesta verksamheter,
varje minut den inte fungerar kostar pengar. Låt oss
därför se till att er IT‐miljö fungerar!
Förvaltning innebär att ni låter oss ta ansvaret för hela
eller delar av IT‐miljön
Förvaltningen inleds med att vi tar fram ett förvaltningsdokument
som beskriver när var, vad och hur.
Efter att ni godkänt dokumentet kan ni fokusera på er
kärnverksamhet. Vi tar ansvar för er IT‐miljö.
Ni får också en kontaktperson som ni kan nyttja i alla
era IT‐relaterade frågor.
Vi kan förvaltning, våra konsulter har jobbat med kritiska
system hos Försvarsmakten, små och stora företag,
i miljöer som kräver 24/7‐drift och stor tillförlitlighet.
Det spelar ingen roll om det är en stor komplex miljö
eller en mindre. Vi ger er en säker funktion.
Allting som görs hos er dokumenteras och sammanställs
i rapporter som skickas till er i önskade intervall.
Det sker alltid en dialog med er och det kommer inga
otrevliga överraskningar vid faktureringen.
Vi kan övervaka er miljö 24 timmar om dygnet 7 dagar i
veckan. Våra automatiska system meddelar oss om det
dyker upp några störningar och vi åtgärdar dem snarast!

Utredning / Analys
Säkerhet
Integration
Supportavtal
Tekniskt Stöd
Strategier
Affärsidé
Att ge kunder en IT‐miljö som
bidrar till deras verksamhet.
•
inte styr den.
Kompetenser
Samtliga konsulter är exper‐
ter på sina områden och har
ett djupt intresse för IT.
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Samarbete
Vi tillsammans med våra sam‐
arbetspartners kan leverera
en helhetslösning där allt an‐
passas till era behov.
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