Læg din it
i skyen

Er Cloud måske
noget for dig?

Få fuld it-sikkerhed og
slip for bøvl

Dansk hosting, dansk support
Når du lægger dine data i vores hænder, kommer de ikke ud af
Danmark. Det betyder også, at du altid kan få hjælp hos vores
support - på dansk. Teknik kan være drilsk nok uden sprogforbistringer, og vi sidder klar til at hjælpe dig.

Spørg os i butikken, eller
ring til os. Så guider vi dig
gennem de muligheder,
der er aktuelle for netop
din virksomhed.

Er Cloud måske noget for dig?
Spørg os i butikken, eller ring til os. Så guider vi dig gennem de
muligheder, der er aktuelle for netop din virksomhed.

Hver 4. danske
virksomhed allerede
bruger løsninger i
skyen!

8931.1428

Vidste du:

Verdens letteste
it-løsning
ligger i skyen

Cloud kan fx give dig:
• Toptunet hjemmeside og e-mail - og ﬂeksibel plads til at udvikle din
webshop.
• Sikkerhed for, at e-mail og kalender
altid er i luften og synkroniseret mellem alle enheder.
• En sikker livline til dine data med automatisk online backup.
• Nyeste Oﬃce-pakke og nem ﬁldeling med dine kolleger.
• Fælles ﬁldrev med plads til alt det, din virksomhed har brug for
- med backup.
• En stærk central platform til alle din virksomheds it-værktøjer og
fælles ﬁldrev.
• Din egen cloud-serverpark - klar til brug, uden besvær.

Backup, sikkerhedsopdateringer, ﬁldeling
- you name it. Det lyder som dyre teknikertimer, men dem slipper du for, hvis du lægger din it i skyen.
Stor sky eller lille sky, det bestemmer du.
Fælles er, at din it altid er opdateret, og den
kører smertefrit på det nyeste udstyr.

Cloud giver dig frihed - og tryghed
Cloud er et andet ord for, at din it-software og dine data ligger
på en sikret server, du ikke selv har ansvaret for at passe. Hos
os får du plads hos vores certiﬁcerede datacenter i Århus, og
her sørger vi for alt det, der ellers koster de dyre teknikertimer
for dig. Det giver dig en stor frihed til at passe din forretning - og
udvikle den i det tempo, du vil.

Derfor er en Cloud-løsning en god idé:
Automatisk backup
Heldigvis har du sjældent brug for den. Men pludselig er den vigtig,
og så ér den der. Altid.
Sikkerhed
Dine data er sikret på vores certiﬁcerede datacenter i Danmark.
E-mail og kalender er synkroniseret mellem alle enheder.
Budgetsikkerhed
Der kommer ingen uforudsete udgifter, hverken til teknik eller teknikere
Fri skalering uden investering
Har du brug for mere eller mindre server plads? Så kan du altid skrue
op og ned uden store investeringer.
Altid opdateret
Du arbejder altid på nyeste programpakker, vi kører det fulde sikkerhedsprogram og holder både software og hardware ajour. Fælles ﬁldrev med
plads til alt det, din virksomhed har brug for.

