Hosting ger dig funktion som alltid fungerar
Som kund hos oss kan du välja mellan en rad olika hostingtjänster för att hitta den lösning som passar ditt företag
bäst, allt från fjärrbackup till full servermiljö. Nytta för dig som kund:
Ekonomi: Genom att köpa de funktioner som du behöver som en tjänst slipper du dyra investeringar. Betala
månadsvis för just de funktioner du behöver.
Flexibilitet: Du betalar för en funktion och kan snabbt och enkelt växa eller förändra ditt behov utan investeringar.
Åtkomst: Din miljö finns i en säker serverhall med bra anslutning till Internet. Detta gör att du kan komma åt dina
applikationer via Internet oavsett var du befinner dig.
Säkerhet: Vi tar hand om både den fysiska och digitala säkerheten. För att din IT-miljö skall vara säker och
tillgänglig behövs underhåll, backup, säker strömförsörjning, säkert Internet med mera.

HOSTED SBS
Komplett system med mail, domänkontrollant, fil- och skrivardelning. Som tilläggstjänster kan vi erbjuda fjärrskrivbord, VPN-koppling, backup med mera. En komplett IT-miljö för ditt företag.

HOSTED MAIL
Ger dig en säker mailfunktion där du kan
dela kalender och kontakter med kollegor.
Ger dig mobilitet då du får tillgång till samma information i dator, smartphone och via webmail.

CO-LOCATION SERVER
Om du äger hårdvara själv, men vill öka den fysiska
säkerheten, kan du flytta dessa till våra lokaler.
På så vis behöver du inte oroa dig för inbrott, brand
eller dylikt.

FJÄRRBACKUP
Med fjärrbackup slipper du backuper på band
eller extern hårddisk. Säkerheten blir högre och du
sparar tid. Garanterar att ditt arbete inte går förlorat.

ANTI-SPAM
Bli fri från skräppost utan att investera i dyr hårdvara. Vår tjänst skannar all inkommande e-post och
rensar den från spam och virus innan den når er
e-postserver. Du sparar tid och internetkapacitet.

VIRTUELL SERVER
Hyr en virtuell server om du vill ha en lösning med
hög driftssäkerhet och flexibiltet. Dela upp olika
funktioner på olika servrar och betala för den
prestanda du behöver för funktionen.

DEDIKERAD SERVER
Om du vill hyra en dedikerad hårdvara för att vara
garanterad hög prestanda, men ha den placerad
hos oss för att vi ska ansvara för säkerhet och
funtionalitet.

INTERNET (FIBER, ADSL)
Vi kan erbjuda en kostnadseffektiv och driftssäker
internetuppkoppling inom Karlshamns kommun.
Välj hastighet efter behov, fiber 4-100 Mbit eller
ADSL 2-24 Mbit.

ANTI-VIRUS
Genom att hyra ett virusskydd istället för att köpa,
betalar du enbart för önskat antal datorer.
Dessutom behöver du inte hålla reda på uppdateringar och förnyelse av licenser.

Vi optimerar din IT-miljö
Vi i TechNet Syd säljer och utvecklar kundanpassade IT-systemlösningar
baserade på en innovativ produktportfölj. I vårt arbete med att optimera din
IT-miljö vill vi bidra till att öka din affärsnytta.
Som kund hos oss ska du kunna förvänta dig en hög servicenivå och hög
kvalitet. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa kunder förbättra sin IT-miljö.
Tillsammans med kompetenta samarbetspartners blir vi en komplett leverantör av IT. För att du ska uppleva att din lösning blir optimal, tar vi fram den i
nära samarbete med dig. Ett optimeringsbesök som resulterar i ett förslag är
alltid kostnadsfritt hos oss.
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