svarlig !
Til ledelsen / It an

Fagdata Bergen på Laksevåg !
IT Leverandøren Fagdata Bergen AS har sitt kontor i Damsgårdsveien 225,- 3 etg. Her besitter vi høy
IT-kompetanse med ekspertise bl.a. innenfor områder som IT Drift på nettverk, ASP og backupløsninger,
- Server / PC løsninger klargjøring, oppsett og Installasjonsarbeid, nettverksdokumentering og IT analyser,
lisensrevisjon og brukerstøtte. Fagdata er representert i Oslo og Bergen.

Kan vi tilby våre tjenester til Deg ?
Vurderer du å
fornye
Backupløsningen
eller
ASP nettverksdrift ?

Velg mellom disse løsningene for din enkelhet og trygghet
1 Fagdata Backup Online innbefatter leveranse av moderne og sikre
backupløsninger basert på en backup ”ut av hus” til vårt Backupsenter på Laksevåg
2 FRONTDESK® ASP er en IT-løsning for bedrifter som ønsker å sette bort
IT-driften til profesjonelle for å konsentrere seg om egen kjernevirksomhet."
Kontakt oss på salg@fagdatabergen.no hvis behov for mer informasjon ( uforpliktende )

Oversikt over våre tjenester og produktområder.

Tjenester

Løsninger

Produkter

Spesialitet

Webshop

Vedlikehold Harware,
nettverk og programvare

Backup Online

Lenovo / HP server / PC /
printer / periferi

Leveranse av trygge
diskbaserte backup og
disasterløsninger.

Gå inn på vår WebShop
www.fagdatabergen.no
( netthandel )
bli registrert og oppnå
fordelaktige
betingelser.

ASP Diftstjenester
Installering av ny
programvare og hardware
Driftsbistand
/ ASPdrift av IT løsninger
Huskonsulent Fast eller deltid
Løsningsdesign /
Prosjektledelse
Lisensrevisjon /
dokumentasjon

Nettverk / Datarom
og sikkerhet
Mobilitet og
Mobil Synkronisering
Server og
Virtualisering
Lagringsløsninger
Database / Linux
Sikkerhetsløsninger

Brukerstøtte

Microsoft / VMWare
ArcServe / Trend
IBM / HP / Lenovo
Storage ( lagring )
Cisco / Rutere /
brannvegg
Onilne Backup
BacupBox
Toshiba / Lexmark
Philips / Samsung
NEC / LG / Kingston
Targus m.fl..

Virtualisering av serverrom og desktop basert på
VMware og HyperV
Mobil synkronisering
med MS Outloock og
Exchange
Utleie av ”IT sjef” og huskonsulent tilpasset
bedriftens behov
Drift og overvåking av
IT miljø og Backup

Du får tilgang til
Europas bredeste
produktutvalg og kan holde
statistikk og tracking på
leveranser og kjøp.
Godkjenning om handel
på kreditt søkes om
på:

www.fagdatabergen.no
Netthandel

Kontakt informasjon: Fagdata Bergen - Damsgårdsveien 225 3.etg. - 5160 Laksevåg. Tlf: 55 29 50 00
www.fagdatabergen.no - salg@fagdatabergen.no

