IT-Outsourcing er for
vigtig til at overlade til
hvem som helst.

Nu er vi så heller ikke
hvem som helst.
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»

Du leder ikke kun efter nogle, der kan håndtere dit IT-system.
Du leder efter nogle, der også forstår din forretning.
Vi har været med i mere end 20 år. De sidste 9 år som leverandører af IT-outsourcing. Vi kender
derfor vores metier til bunds og ved, at det du leder efter og har brug for er 100% oppetid. Det kan
ingen love. Men vi kan komme så tæt på, som det er menneskeligt, og IT-mæssigt, muligt. Det er
fordi vi ved, hvad vi taler om og holder vores ord.
Jeres IT-system skal understøtte jeres processer, arbejdsgange og drift, så I kan fokusere 100% på
udviklingen af jeres forretning. Både nu og her, og hvis jeres forudsætninger og behov ændrer sig med
tiden.

»

Engang var det kun store virksomheder der var
udsatte. I dag gælder det alle størrelser.
De kriminelle er ikke kræsne. Og i dag ligger selv små virksomheder inde med værdifulde data. For
ikke at tale om faren for at kriminelle blokerer virksomhedens IT-system og kræver betaling for at for
at frigøre det igen.
De økonomiske konsekvenser kan være massive, så det betaler sig at have et sikkerheds-setup der
ændrer sig med tiden og bliver sikrere i takt med at de kriminelle tænker nyt. Det er svært. Det er
krævende. Men ikke umuligt. Det handler om at være på tæerne. Om at følge med. Og det er det vi gør
for dig, så du ikke behøver gøre det.

Du har ikke brug for et godt hold.
Du har brug for det bedste hold.
Din IT-sikkerhed er for vigtig til at overlade til amatører og tilfældigheder. Derfor anbefaler vi, at du
overlader den til sådan nogle som os. Sikkerhed er nemlig ikke et område, man går på kompromis
med i vores verden. Nej, det handler om at arbejde med de bedste og dem kender vi til bunds.
For virksomhedens drift skal opretholdes og virksomhedens data skal beskyttes 24/7 og overalt i
verden. Det handler om at være klogere, smartere og mere forudseende end de kriminelle. Det er en
meget svær opgave og det er derfor, vi har samlet det bedste hold til at løse den.

»

Den gamle historie om Skoda’en og Mercedes’en.
Lad os bare være ærlige. Det er ikke billigt. Men dit IT-system er jo også afgørende
for driften af din virksomhed og dermed bliver forholdet mellem pris og valg af
leverandør og system et spørgsmål om, hvor du får mest værdi for pengene.
Derfor er vi ærlige i vores anbefalinger, sparsommelige på dine vegne og arbejder
med transparente og holdbare priser. For der er ingen grund til at du betaler for
mere eller mindre, end du har brug, når du kan nøjes med at betale for præcis det
du har brug for. Det bliver både du og vi gladest for i længden.

»

Service er både konge og dronning i vores verden.
Forskellen på en god og en dårlig IT-outsourcingpartner er evnen til at forstå din
forretning og supportere den og dig i hverdagen. Det er derfor, vi i opstartsfasen
bruger meget tid sammen med jer. Det er også derfor, vi insisterer på at stille spørgsmål.
For jo mere vi ved, jo mere er vi og systemet værd for jer. Det er derfor vi tager telefonen, når du ringer. Ikke lige om lidt, men nu. Og vi starter med at hjælpe i røret,
ikke når vi lige har klaret noget andet.

Vores samarbejde starter
længe inden, det begynder.
Men ikke mere om os, for det handler om dig og din virksomhed.
Om jeres behov og udfordringer. Om hvordan jeres IT-system, og
dermed vi som outsourcingpartner, bedst supporterer jeres drift og
processer. Derfor investerer vi en del tid i at forstå og analysere
jeres nuværende IT-system, samt jeres processer og arbejdsgange.
Derefter kortlægger vi svagheder og styrker og præsenterer vores anbefalinger til en bedre løsning. Det er først her,
hvis du kan se værdien af vores analyse og tanker, at det officielle samarbejde og fakturering starter. Det synes vi er den
eneste måde at komme ordentligt i gang på. Og den vil vi gerne
investere i.

Du er velkommen til at ringe
til os, før vi ringer til dig.
Hvis du har lyst til at høre mere om os og hvordan vi ser på
IT-outsourcing, kan du fange os på +45 4911 8800, eller kontakt@
comit.dk. Og vi kan love, at hvis du tøver lidt med at ringe eller
skrive, så kommer vi dig nok i forkøbet.

