HARDWARE
SERVICE
Vi forlænger levetiden på dit datacenter-udstyr
så du sparer penge!

MERE END 25 ÅRS ERFARING SOM UAFHÆNGIG

3.-PART SERVICEPARTNER KOMMER DIG TIL GODE
SOM IT CHEF har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring høj kvalitet og fleksibilitet,

men derudover skal prisen være fornuftig. Desuden skal du selv sikre, at IT miljøet i din virksomhed
kører problemfrit, og dit IT budget overholdes. Nordic Computer driver Danmarks mest kompetente
og fleksible serviceafdeling, hvor vi servicerer, vedligeholder og levetidsforlænger datacenter-udstyr i
hele landet. Vi har altid fokus på ordentlighed, kvalitet og handlekraft med din økonomi i centrum, og
er derfor et seriøst alternativ til producentservice, da du typisk vil kunne spare 30-50% ved at vælge os
som din servicepartner.
Vores erfarne serviceteknikere er fordelt på to servicecentre i Danmark og understøtter netop den
SLA, som din forretning kræver, uanset hvilken producent det drejer sig om. Derfor er dit datacenter
altid i sikre hænder, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning og spare penge på dit IT
budget.

Det siger kunderne

Vi har valgt Nordic Computer som servicepartner pga. deres erfaring, fleksibilitet og det faktum, at
vi kunne spare omkring 30% i forhold til vores daværende aftaler. Før havde vi flere serviceaftaler
at håndtere, hvilket var uoverskueligt. Hos Nordic Computer har vi én samlet aftale, der omfatter
af service på ca. 3.500 enheder indenfor server, storage og netværksudstyr på HP, IBM, DELL, SUN/
Oracle, Hitachi, CISCO, Brocade, som er fordelt på fire lokationer. Det skaber gennemsigtighed,
tryghed og forlænger levetiden på udstyret i vores hosting-centre.
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Uafhængig servicepartner siden 1992
Budgetsikkerhed
Dækker udstyr udover ”end of service”
Mulighed for månedlig rapportering
Forlænger levetiden på dit IT og udskyder dine investeringer
Mix & Match SLA’er
Onsite med reservedel inden for SLA
Én serviceaftale uanset antal producenter - (SPOC)
Dansktalende 3rd level support
Multi-brand ekspertise
Et niveau op i værdikæden og pga. vores brokerafdeling, har vi altid reservedele på lager = billigere
service

