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basert på VmWare View

VmWare View 5 gir brukeren tilgang til et fullverdig,
personalisert og virtuelt skrivebord fra hvilken som
helst enhet. Samtidig får IT-avdelingen fordelene ved sentralisert styring.
Produktene i Vmware View porteføljen tillater IT-avdelingen å kjøre virtuelle
desktopper i datasenteret samtidig som brukere får tilgang til alle sine
applikasjoner og data uavhengig av type enhet (Virtuell desktop, bærbar Pc.
osv). Dette gir stor fleksibilitet, pålitelighet, effektivitet og sikkerhet i forhold til
vedlikehold av tradisjonelle PC/ desktop, ( Pc ) / Tynnklient.

Det rette valget - Ett samarbeid, - ikke et steg hit og dit !
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Prinsippskisse – fullredundant løsning

Det rette valget

Fagløsninger fra Fagdata Bergen

Fordelsprogram
for vår kunder

Velger du Fagdata Bergen som din hovedleverandør tilbyr vi;
* Fast rabattordning på utstyrskjøp via vår e-handel.
* Gratis bruk av våre Support / Helpdesk tjenester.
* Redusert konsulentpris ved bruk av våre avtaletjenester på
- Fjerndrift / ASP og vedlikeholdstjenester
- Responsavtaletjenester
- Huskonsulent tjenester
- Online Backup
- Kostnadsfritt teknisk statusmøte hvert år
Fagdata Bergen AS er en ledende norsk IT leverandør for private og
offentlige virksomheter og omsetter teknologiske muligheter som gir
merverdi for Deg som kunde.
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Du skal ha goder ved å
være kunde av Fagdata Bergen

Fagdata Bergen AS er en kompetansebedrift som har som målsetting å
bidra til å styrke våre kunders konkurransefortrinn gjennom riktig bruk av
IT i sine forretningsprosesser.
Fagdata Bergen AS tilbyr et komplett konsept for enhver bedrift som
trenger veiledning, råd og kompetanse innen sine IT prosesser.
I samarbeid med Fagdata Oslo er vi mer enn 25 konsulenter med
spisskompetanse på områder vi skisserer som følger;

Våre forretningsområder.
FrontDesk® ASP er en ASP / Driftstjeneste for bedrifter som ønsker å
sette bort hele eller deler av sin IT virksomhet for å konsentrere seg
optimalt om sin egen virksomhet. Fagdata har i mer en 12 år bygget opp et
av landets mest moderne driftsentre som i dag fremstår som det ypperste
av hva markedet har å tilby.
Med FRONTDESK® ASP er vi trygge på at
IT-løsningene våre er optimale, og kan fokusere på maksimal effektivitetsutnyttelse i våre
fagprogrammer. Dag Tore Hagestande
Tema Regnskap Oslo
Det betyr at du er garantert maksimal oppetid og riktig dimensjonerte
IT ytelser i din bedrift.

IT - infrastruktur
Fagdata Bergen AS er sertifisert innenfor områdene Server og lagringsløsninger for mindre og mellomstore bedrifter. I tillegg er vi sertifisert som
VmWare Profesional Solution Parter 2012, Symantec Professional partner
samt Cisco og Microsoft partner. Dette vil si at vi tilbyr tilpassede
infrastrukturløsninger tipasset din bedrift på et høyt og faglig nivå.
I dag er VMWare den mest dominerende aktøren innenfor virtuelle server,
og desktopløsninger. Vår kompetanse og erfaring gir deg mulighet til å
benytte en aktør for levering av; Løsning, - Drifte og Vedlikeholde samt
bidra til fornying og tilpasninger av løsningen underveis i driftsyklusen.
Fagdata Bergen AS - en IT-leverandør av Serverløsninger/
Drift,ASP - Cloud tjenester, IT-utstyr, Programvare og
forefallende konsulentvirksomhet

Fagløsninger fra Fagdata Bergen
Fellesmail
-

en e-postløsning ferdig tilpasset for deg

Fellesmail er forretningsbasert e-post
som gjør at viktige meldinger havner
på riktig sted og blir behandlet rollefordelt deretter. Dette betyr at meldingene knyttet mot fellesmailboksen ikke
havner i en privat e-postkasse men gir
berettige brukere rollefordelte rettigheter til å kontrollere videre flyt og
ansvar for e-posten.

Alt handler om å motta
e-post til din fellesmail og
strukturert ta ansvar, behandle den og avslutte
den på tilfredsstillende måte
for bedrift og sender

Backup Online
Sørg for bedriftens sikkerhet mot brann, tyveri og skader m.m.. I tillegg til
din bedrifts interne backup vil en kopi lagres utenfor huset og dine datafiler
vil ikke gå tapt. Alter skjer automatisk og er meget brukervennlig og enkelt
å administrere og overvåke. Automatisk overføring av data, ingen manuelle
rutiner eller unødig tidsbruk og mulighet for menneskelig svikt.
Det er liten tvil om at små bedrifter har et like stort behov for å sikre
datasystemene sine som de store.

Noen gang tenkt på hva du
gjør når datakrasjet har
skjedd ? Hvordan får man datatene tilbake og hvor raskt ?

Fordeler med Backup Online
Enkel rask tilgang til data på filnivå,- ingen behov for interne IT kunnskaper,
moderne backup plattform med høye ytelser, rask implementering og
oppstart. Gjelder servere, klienter og MS exhange backup etter behov.

