Conecto Thin Client as a Service

Skab hjemmearbejdspladser i løbet af et øjeblik
Lad dine medarbejdere passe deres arbejde hjemmefra
I disse dage er der mange virksomheder, der pludselig har
behov for at muliggøre hjemmearbejdspladser – nærmest
fra dag til dag. Alt efter virksomhedens normale procedurer
kan det være en omstændig og omkostningstung proces.
Hjemmearbejdspladserne skal godkendes, tilbud skal indhentes, bærbare pc’er skal bestilles, konfigureres og udleveres til medarbejderne. Det tager alt sammen tid. Tid hvor
medarbejderne måske ikke kan udføre deres arbejde.
Med Conecto Thin Client as a Service kan du nu give medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra på sikker vis.
Hurtigt, nemt og til en særdeles lav pris.
Transformer enhver pc til en hjemmearbejdsplads
Thin Client as a Services er en abonnementsservice på en
software, der kan transformere enhver pc - både virksomhedens og medarbejdernes private devices - til en hjemmearbejdsplads. Selv gamle devices kan transformeres til en
fuldt funktionel og sikker hjemmearbejdsplads. Det forudsætter kun, at virksomhedens ressourcer er tilgængelige via
virtualiserede desktops og applikationer, som f.eks VMware,
Microsoft eller Citrix.

Plug’n’play-princippet
Således kan medarbejderen få friheden til at arbejde sikkert
hjemmefra ud fra plug’n’play- princippet – selv på familiens
gamle eller aflagte pc. Hjemmearbejdspladsen findes så at
sige kun på USB’en. Når USB’en frakobles pc’en, er der intet
installeret eller gemt på pc’en. Sikkert og enkelt!

Conecto Thin Client as a Service
Abonnement*
1-50 enheder
51-250 enheder
251-1000 enheder

67 DKK pr. enhed pr. md.
60 DKK pr. enhed pr. md.
54 DKK pr. enhed pr. md.

Startpakke

22.500 DKK

USB Distributions Service

250 DKK pr. enhed

* Efter 3 måneder, kan Conecto Thin Client as a Service opsiges med
løbende + 1 måneds varsel. Alle priser er ex. moms.

Vil du vide mere?
Vil du gerne høre, hvordan du kommer hurtigt i gang med
Thin Client as a Service, så kontakt os endelig på mail eller
telefon!

Fleksibel og skalerbar løsning
Hele løsningen er styret central af Conecto – og kan distribueres på forskellig vis – f.eks. ved brug af USB. Samtidigt
kan servicen nemt og hurtigt skaleres op og ned, hvilket giver virksomheder en meget fleksibel løsning, godt overblik
over økonomien og mindst muligt besvær.
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