CONECTO / SERVICE & SUPPORT

Slap af med god
samvittighed, og få ITkompetencer i en ferie- eller
sygdomsperiode

Conecto stand-in support
Mangler I interne IT-ressourcer pga. ferie eller sygdom?

Mangler din virksomhed ITressourcer i forbindelse med, at
jeres egne IT-medarbejdere er på
ferie, eller er I inde i en sygdomsramt periode? Så gør brug af
Conectos stand-in support. Ved
at aktivere denne løsning, kan I få
hjælp til at håndtere IT-mæssige
problemer, der opstår, mens
jeres egne medarbejdere ikke er
til rådighed.

Hvad indeholder løsningen?
Din virksomhed får adgang til ITsupportere hos Conecto, der kan
hjælpe med jeres dagligdags ITsupportopgaver. Der er tale om
både 1st og 2nd level support,
hvilket betyder, at I kan få hjælp
på både bruger- og systemniveau.
Virksomheden
udpeger
1-2
interne kontaktpersoner, som
varetager kontakten til Conecto
på brugernes vegne. Servicen er
til rådighed i hverdage mellem
08:00-17:00. Vi tager action på
opgaven inden for 30 minutter.
Bemærk i øvrigt, at der kan
udvides med 24/7-support på
systemniveau.

Hvad koster det?
Conecto stand-in support er
simpelt opbygget. I betaler et
rådighedsbeløb pr. påbegyndt
uge samt et opgavebeløb svarende til det forventede timeforbrug pr. dag. Alt sammen i
forhold til hvor mange brugere,
der arbejder på systemerne.
Begge beløb kan trækkes via
Conectos klippekort. Kontakt
Conecto for yderligere detaljer
herom.
Kontakt Conecto på telefon
+45 3336 3738 eller på
info@conecto.dk for yderligere

information.

Conecto A/S er et dansk IT-specialisthus, som fokuserer på at bibringe vores kunder den størst mulige værdi ved at optimere den digitale arbejdsplads og gøre
arbejdsstyrken mobil ved at levere løsninger inden for Virtualisering, Mobility og Enterprise Network. Conecto har eksisteret siden 1997 og har højtuddannede
specialister og mange års erfaring med at rådgive og levere løsninger på specifikke områder som Citrix, Cisco og Imprivata. Vores overbevisning er, at IT skal
supportere og forbedre virksomhedens arbejdsprocesser, og at applikationer skal leveres til brugerne uden afbrydelser eller forsinkelser – derved opnår vores kunder
maksimal udnyttelse af deres IT-investeringer.
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