lig
r
a
nsv

!

a
T

I

Edgar Tjelle
Fagdata Bergen

Lysere tider.
Fagdata Bergen har hatt et
produktivt 2009 med god
tilvekst på nye kunder i alle
våre forretningskategorier.
Siden oppstart i slutten av
2007 har Fagdata Bergen
hatt sterk fokus på å bygge
videre på ”gammel” og ny
kundemasse i Bergen.
Vi valgte bl.a. å rendyrke
FRONTDESK®ASP
konseptet fra Fagdata Oslo
samt bygge spiss-

kompetanse på serverroms
løsninger og virtuelle
IT- løsninger og sikkerhet.
Vår tunge kompetansesatsning på IBM og HP`s
server og lagringsprodukter blir dermed
kreditert våre kunder.
Vi opplever investerings
optimisme i markedet igjen
uten at vi kan si at markedet har ”tatt av”. Alt i alt
ser vi lyst på 2010 og håper
vi får rett i det.
I dette nummeret tar vi
bl.a. for oss presentasjon av
spennende produktnyheter,
kundestoff og forhåpentligvis IT-omtaler som
interesserer Deg.
Edgar Tjelle
daglig leder

Fagdata Bergen
Løsningsleverandør av ITløsninger innen områdene,
FRONTDESK® ASP og
Fjerndriftstjenester,
Servervirtualisering fra
VmWare og Microsoft, Lagringsløsninger fra IBM
og HP. Backup fra
Symantec og Onlinebackup
over Internet, se side 4.
Som en infrastruktur leverandør leverer vi også
PC`er, skrivere og
rekvisita som du kan handle på vår e-handelsløsning.
Bergen / Oslo
Fagdata Bergen er forhandler av FRONTDESK® ASP
og Fjerndrift. Et moderne
driftsenter er sentralt og
plassert på Økern ( Oslo )
i Fagdata AS sine lokaler.

Langt og godt kundeforhold !

Kåre Rabben
Sjøtroll Havbruk AS

Det er med stor respekt og ærbødighet vi presenterer
Kåre Rabben som har vært en trofast kunde av
undertegnede siden, - ja faktisk ca.1980.
I denne lange perioden har han handlet både IBM og HP
servere, arbeidsstasjoner, programvare og
konsulentbistand etter behov til henholdsvis
Fiskarfagsskolen i Austevoll, - ( nå Austevoll Videregående
skule) i 1980 og 90 årene og etter hvert til konsernet
Sjøtroll Havbruk as hvor han nå fungerer som IT ansvarlig.
Sjøtroll Havbruk benytter nå ASP Drift til deres interne IT
løsninger men benytter ofte Fagdata`s e-handelsløsning til
utstyrsanskaffelser og PC`clienter og skrivere m..
Som han selv sier ”vil han fortsatt foreta flere innkjøp fra
Fagdata Bergen og liker godt konseptet som Fagdata har i sin
nye nettbutikk” .
Vi takker for lang og tro samarbeide så langt og håper vi
får gleden av et fortsatt godt samarbeid videre.
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VmWare vSphere 4 - Virtualisering
Ny generasjon VMWare - vSphere

Jan Frode Sjursen
Produktansvarlig
Serverromsløsninger
Gunstig priser på;
vSphere Essentials, innholder
bl.a. støtte for 3 fysiske hoster.

vSphere Essentials Plus,

innholder støtte for 3 fys. Hoster,
Datarecovery og High availibility.

Ta kontakt for priser.

VMWare vSphere 4.0 berører omtrent alle aspekter vedrørende administrasjon av virtuell
infrastrukture fra ESX Host til virtuell nettverksadministrasjon samt backup og recovery av
virtuelle maskiner.
Fordeler

ved implementering av VMware vSphere 4

Med vSphere omdannes datarommet til en infrastrukturfarm som administreres som en
stor enhet med dynamisk tildeling av ressurser. vSphere 4 inneholder en lang rekke komponenter som forenkler den daglige drift og administrasjon av det virtuelle datarommet slik at
en optimal tjenesteleveranse sikres.

Hvilken versjon trenger din bedrift?
vSphere 4 finnes også i 4 andre versjoner både for små bedrifter med mindre enn 20 fysiske
servere, og til mellomstore og større bedrifter. Fagdata Bergen leverer OEM versjonene.
For mer informasjon, kontakt Jan Frode Sjursen på tlf. 55 29 50 00.
vSphere 4
Standard

vSphere 4
Advanced

Microsoft Exchange 2010
Ny
... versjon av Microsoft
Exchange Server 2010
er nylig lansert og alle som
bestiller Exchange nå får
denne.
Noen stikkord:
Exchange Server 2010
beskytter virksomheten og dens åndsverk - med
kraftige, innebygde antivirus- og antisøppelpostfunksjoner, og den gir deg
de verktøyene du trenger
for å drive organisasjonen i
samsvar med gjeldende
regelverk.
Exchange Server gir de
ansatte mulighet til å frigjøre seg fra skrivebordet,
kontoret, til og med fra
PCen, og muliggjør nye
måter å kommunisere og
samarbeide på.

Exchange Server slipper
løs IT-avdelingens produktivitet, sparer tid og penger med effektiv distribusjon, forenklet administrasjon, større skalerbarhet
og tett integrering med
Microsoft Office.
MS Exchange 2010 finnes
som før som Standardversjon og en utvidet
Enterprice. Har du vedlikeholdsavtale ( SA ) kan du
bare laste ned den nye
versjonen fra nettet..
Versjoner;
- Standard Edition
- Enterprise Edition
Kontakt oss for mer info.

vSphere 4
Enterprice

vSphere 4
Enterprice Plus

Ny Fortigate brannvegg
Fortiwifi-80CM gir
deg i tillegg et utmerket
trådløst nettverk hvor
personer lett kan etablere sitt kontor og
være på nett.

FortiGate gir deg den
komplette sikkerhetsløsning for avdelingskontorer, små kontorer samt
tjenesteleverandør og
mobil butikk/kasse
applikasjoner.
Fortigate-80C/CM er
en kombinasjon av brannmur, IPSec / SSL VPN oppkopling mot kontoret,
unngå virus / ondskapsfull
programvare og uautorisert inntrengning.

Du får en ”alt i ett”
sikkerhet som leverer
multitrusselbeskyttelse
i enterpriceklassen for
din bedrift eller hjemmekontor.
Fagdata Bergen
leverer Fortigate på
vestlandet og sitter
med ekspertise på hele
FortiGate serien.
Ta kontakt med oss for
mer informasjon eller
pristilbud.
Mer om Fortigate;
http://ehandel.tryggdata
.no/

Store miljøbesparelser med Lenovo ThinkPad, ThinkCentre og ThinkServer.
Er din bedrift opptatt av miljøvennlighet satser vi bevist på samarbeid med leverandører som har dette som fokus rundt produksjonen av sine produkter.
For eksempel er Lenovo aktivt medlem i verdens standardorganisasjoner, blant annet i
ENERGY STAR® og Climate Savers. Mange av ThinkServer-modellene har fått ENERGY
STAR® sertifisering 1.0 for servere.

Temasider
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Tertnes og Gården dyreklinikker på ASP nett
Tertnes og Gården Dyreklinikker holder til på besøksadressene, Tertnesveien 114
-Tertnes og Gården dyreklinikk i Storetveitveien 91 på Storetvedt.
De praktiserer i ”Veterinærbransjen” og klinikkene er spesialiserte bl.a. innen tunge
utredninger både innenfor indremedisin, nevrologi og ortopedi samt nevrokirurgi.
Dyreklinikken var landets første med egen CT skanner og digital røntgen. De fremstår i dag
som en ledende klinikk innen avansert bildediagnostikk.
I disse dager er de ” Live” på Fagdata`s FRONTDESK® - ASP løsning som gir dem et langt
bedre, sikrere og mer stabilt verktøy for administrasjon og klientbehandling.
Økonomiansvarlig Kirsti Mulvik har vært med i hele prosessen fra tilbudsevaluering til
implementering og nå bruk av deres nye IT plattform basert på ASP fra Fagdata AS.
Fagdata har levert FRONTDESK ASP til Tertnes, Gården og Omri Ziv dyreklinikker i
Bergensområdet.
Vi ønsker Ternes dyreklinikker lykke til med valget .

”Med mine positive
erfaringer fra tidligere
ASP/Drift var det naturlig for
oss å velge dette i vår bedrift.
I stedet for å kjøpe seg problemer med intern IT løsning
velger vi en profesjonell IT
leverandør til å gjøre den
jobben for oss.
Kirsti Mulvik
Tertnes dyreklinikk

FRONTDESK® - en ASP løsning for SMB bedrifter
”FRONTDESK® ASP er en IT-løsning for bedrifter som ønsker å sette bort hele eller deler av sin ITvirksomhet for å konsentrere seg om sin egen kjernevirksomhet”.
FRONTDESK® ASP er en ASP-løsning hvor bedriften setter bort IT-driften til vårt moderne
driftssenter. I FRONTDESK® ASP skjer all databehandling ved driftssenteret, og det er kun
skjermbilder/tastetrykk som overføres til brukernes maskiner.
Bedriften kan få adgang til avanserte IT-løsninger uten selv å stå for driften
Fagdata tilbyr et totalforvaltet driftskonsept med førsteklasses standard; for å øke bedriftens
produktivitet og redusere bedriftens IT-administrasjon. Vi står for driften, nettverket,
brannmurer, backup og programmer.
Tilgang når som helst, og fra hvor som helst.
Du kan logge på systemet døgnet rundt, og du har alltid tilgang til dine data. Du har nøyaktig
de samme bruksmulighetene av programmene som du ville hatt om de var installert på din
egen server, men du trenger ikke holde dem i drift, og samtidig oppnår du et høyt sikkerhetsnivå.
Sikkerheten i påloggingen gjør at du kan nå løsningen fra hvor som helst så lenge du har
tilgang til internett.
FRONTDESK® ASP benyttes av små- og mellomstore bedrifter innen et mangfold av bransjer i primært Norge og Sverige.

Ikke minst, - regn etter og du finner det garantert lønnsomt og alltid stabilt.
Fagdata Bergen tilbyr FRONTDESK® ASP på vestlandet. Ønsker du mer informasjon eller et
uforbindltlig møte for å diskutere din bedrifts konkrete behov, ta kontakt med vår
salgsavdeling på tlf. 55 29 50 00.

www.frontdesk.no

Tema/Tilbud
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OnLine Backup - Sikkerhet for kundedata !
Det norske markedet er preget av mange små aktører i dette segmentet og
sikkerhetsnivået for lagring av kundedata er den største utfordringen. Online backup tjenster har
utviklet seg til å bli en anerkjent og sikker måte å sikkerhetskopiere viktige data på. Tendensen er at
stadig flere tjenester som ikke er bedriftenes kjerneområder legges ut til eksterne leverandører.
The Online Backup Company er Skandinavias største leverandør av Online backup og Disaster
Recovery løsningertil private og offentlige virksomheter. Betydelig faglig kompetanse og høyt
Jan Petter Mølmann servicenivå er selskapets viktigste plattform, samt en velutviklet infrastruktur for sikker lagring av
The Online Backup
kundedata. Vi leverer online baserte backup løsninger til hele bedriftsmarkedet, fra enkeltmanns beCompany
drifter til store konsern. Hovedkontoret er i Oslo med datterselskap i Stockholm.
Teknologien som benyttes automatiserer all sikkerhetskopiering og infrastrukturen ivaretar kunders krav til sikker lagring. Det
er investert betydelige beløp i lagringsmedier og sikker plassering av disse. Kundedata blir lagret på maskiner som er plassert i
Alfa Huset (Oslo) og via direkte fiberlinje til ekstra site i eget datasenter på Torshov.
All kommunikasjon mellom OBC’s Backup Servere og kundens maskiner blir transportert via SSL. Alle data som sendes er
komprimert og kryptert med 256 bit AES kryptering før de forlater kundens maskiner. Alle data lagres kryptert på OBC sine
serversystemer, det er kun kunden med sin krypteringsnøkkel som kan dekryptere data.
Selskapet er godkjent som første leverandør av online backup tjenester til Norsk Helsenett.

Kontaktpersoner for mer informasjon eller tilbud;
Fagdata Bergen: Jan Frode Sjursen - Sen.konsulent Tlf. 91143542 : jan.frode.sjursen@fagdatabergen.no
OBC:
Jan Petter Mølmann - Partner Manager Tlf. 926 700 88 : jan.molmann@obcn.no

Finansier din IT løsning !
LEASING
Når du leaser IT-utstyr
kan du benytte kapitalen
til andre formål. Leasing
betyr at du som kunde
leier utstyret over et
avtalt tidsrom, - inntil 48
mnd. I denne
perioden har du full
bruksrett til utstyret
uten at du behøver å
binde opp kapital. Du
utgiftsfører leasingleien i
sin helhet og har pant
kun i leaset utstyr.
Rimelig overtakelse etter
endt leasingperiode.

Fagdata Bergen tilbyr
gunstig IT-finansiering fra;
-IBM Global Financing.
På beløp over kr. 200.000
kan det regnes restverdi.
For ytterligere informasjon
eller bestilling, ta kontakt
med oss på tlf. 55 29 50 00
Kredittgodkjenning.
0 kr. kontant - Lease 36 Mnd.
- Priser eks. mva Minstebeløp kr. 40.000 eks.
mva. Se eksempler under.

Tilbud Q1 - 2010.

Pakke1 - fra kr. 1.099,- pr. mnd *
IBM System x3400 M2 inneholder;

Pakke 2 - fra kr. 1.472.- pr. mnd. *
IBM System x3200 M3 7328 inneholder;
-

Tower 5U Gulvmodell eks. skjerm
2.67Ghz Zeon prosessor
10 Gb Ram
3 x 300Gb SAS disker/Raid 5
MS server OS 2008 m/5 clienter
På stedet garantiservice 3 år
Beredskap 8 timer ( 2 mnd )
levert og installert *

Opsjon: Overvåkingspakke

Pakke 3 - fra Kr. 1.486,- pr. mnd. *
IBM System x3650 M2 7947 QuadCore inneh;
- Rackserver 5U eks skjerm
-

- Tower 5U Gulvm. eks.skjerm
-

2Ghz Zeon prossesor
4 Gb Ram
3 x 146Gb SAS disk/Raid 5
MS server OS 2008 m/5 client
På stedet service 3 år
Beredskap 8 timer (2 mnd )
levert og installert *

Opsjon: Overvåkingspakke
kr. 1.500,- pr. mnd

kr. 1.500,- pr. mnd

2 x 2.4Ghz Zeon prosesor
14 Gb Ram Dimm DDR3
4 x 146Gb SAS disker/Raid 5
MS server OS 2008 m/5 clienter
På stedet garantiservice 3 år
Beredskap 8 timer (2 mnd )
levert og installert *

Opsjon: Overvåkingspakke
kr. 1.500,- pr. mnd

Fagdata Bergen tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser samt endringer fra leverandør/produsent`er i alle våre publikasjoner. Denne publikasjonen har begrenset varighet.
* Installasjon inkluderer konfig av server med MS OS 2008 std. samt levering til kunden. Øvrige tilpasninger tas pr. time. Priser er oppgitt etter dagens valuta eks. mva og kan endres uten varsel.

