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Et godt halvår.
Fagdata Bergen hadde en god omsetningsvekst i
første halvår 2010 som dels skyldes flere mellomstore
IT installasjoner basert på bl.a. VMWare, IBM/HP
Servere og Lagringsløsninger bl.a. til elektrobedriftene
Magnus Thunestvedt AS og Åge Monsen AS samt
forsikringsselskapet Fender Marine AS med flere.
Edgar Tjelle
Daglig leder

Oslo - Bergen

”Vi spesialiserer oss på
områder hvor vi har dyp
innsikt i våre
kunders forretnings virksomhet og behov for
å hjelpe dem til å få
mest mulig ut av sine
IT investeringer.

I april fikk vi oppdraget på oppdatering og utrulling av
Cisco`s kraftige Catalyst switcher på alle 5
produksjonsavdelingene rundt i landet til NSG AS,
tidligere Pilkington AS. I tillegg leverte vi ny nettverkskabling av hele NSG Stavangerkontoret via vår samarbeidspartner i Stavanger.
Nye bedrifter har valgt å benytte vår FRONTDESK
ASP -løsning og vi leverer fortiden full ASP drift for
oppdrettselskapet Blom Fiskeoppdrett AS med sine 5
oppdrettsanlegg inklusive deres hovedkontor ute på
Rong i Øygarden.
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I dette nummeret:
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på ASP løsning.
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Første halvår har vi også hatt har sterk økning i salg
av Lenovo ThinkPad og HP bærbare og stasjonære
PC`er, samt IBM og HP Serverløsninger.
I dette nummeret tar vi bl.a. for oss presentasjon av
IT løsninger Fagdata Bergen har levert Rederi og
Elektrobransjen samt andre tema.
Vennlig hilsen
Edgar Tjelle

Mowinckel Ship Management AS og AS J. Ludwig
Mowinckels Rederi valgte Fagdata Bergen
Mowinckel Ship Management AS er et
integrert driftsselskap sentralt plassert
på Bradbenken i Bergen eiet av
AS J.Ludwig Mowinckels Rederi.
Selskapet har for tiden driftsansvar for
7 moderne tankskip i størrelsen
6-149.000 dwt. og 2 stk. Panamax bulk carriers.
I 2008 ble det gjennomført en konsolidering av interne serverløsninger samt fornyelse av IT plattformene på alle
skipene.
Fagdata Bergen ble sammen med flere andre lokale aktører forspurt om nytt løsningsforslag for selskapet og ifølge
ICT Manager Runar Gaarder falt valget på oss grunnet at vi presenterte ”en komplett og sammensatt virtuell
løsning til en meget konkurransedyktig pris”.
Vi tok utgangspunkt i en driftsikker IT løsning basert på markedets bestselgende produkter; IBM 3650 servere og
IBM DS lagringskabinett knyttet sammen av VmWare Enterprise Edition, - Windows 2008 serveroperativsystem
samt Backup Exec backupløsning. På backupsiden er det også hektet på en IBM taperobot (rackbasert) mod. TS
3100 kabinett for å forenkle backuprutinene.
Deres e-postløsning er basert på det meget stabile Lotus Domino som er godt designet for rederi og shipping.
Av sikkerhetsløsning valgte de å gå for Symantec EndPoint Protection som de er godt fornøyd med.
Mowinckel benytter også Fagdata E. handelsløsning etter behov til utstyrskjøp.
Vi takker Runar og Mowinckel Ship Management AS for all tillit og ønsker lykke til videre.
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Blom Fiskeoppdrett AS - Ny ASP kunde !
Blom Fiskeoppdrett AS
Blom Fiskeoppdrett AS er en familieeid oppdrettsbedrift som har oppdrettsanlegg i
kommunene Øygarden, Meland, Lindås, Radøy, Austerheim og Masfjorden.
Bedriften har kjøpt selskapet Marøy Salmon As i Radøy kommune og totalt har
konsernet 8 matfisk konsesjoner for laks og ørret. Hovedkontoret ligger i Øygarden
kommune. Selskapet ser ut til å runde 200 mill kroner i 2010.
Øyvind Blom

Det skjer mye av positive ting i Blom Fiskeoppdrett akkurat nå og det gleder oss å
få være hovedleverandøren på IT i deres videre drift.
Fagdata har levert en ren ASP løsning til hovedkontor og oppdrettsanleggene
basert på Citrix plattformen. Dette gjør at de oppnår et meget stabilt IT miljø, gode
IT sikkerhetsrutiner og ikke minst,.. forutsigbare IT kostnader.
Vi takker Øyvind Blom og selskapet for tilliten de har gitt oss.

Daglig leder

”

Vi valgte Fagdata
for å samle alle våre
IT tjenester på èn
plass. Samtidig er
det viktig at Fagdata
Bergen er lokalt
representert

Jan Frode Sjursen
Teknisk leder
Fagdata Bergen as
Hjelp virksomheten med å spare penger og være
konkurransedyktig med Windows Server 2008 R2.
Windows server 2008 R2 er et 64 bits operativsystem som bygger på
det prisbelønte fundamentet for Win. Server 2008 ved å utvide eksisterende teknologi og legge til nye funksjoner for å øke produktiviteten, hjelpe og beskytte data og redusere IT-kostnader og risiko.
Funksjoner i Windows Server 2008 R2


Konsolidere servere



Forbedre ekstern tilgang



Redusere energikostnader





Få høyere tilgjengelighet

Planlegge sikkerhetskopiering



Forbedre administrasjonen



Effektivt samarbeid



Beskytte mot katastrofe og
tyveri



Eliminere VPN kost



Forenkle IT-oppgaver



Forbedre Produktivitet

Organiser virksomheten din til å være mer effektiv og sikrere. Forutsigbare og automatiske vedlikeholdsoppgaver øker effektiviteten og hjelper deg med å unngå kostbar nedetid eller tap av data. Forbedre
hvordan grupper arbeider sammen med samarbeidsaktiverte funksjoner som inkluderer innebygd
arbeidsflytfunksjonalitet, enkel tilgang når du er tilkoplet/frakoplet og innebygd versjonskontroll.
Prisen Windows Server 2008 R2 Standard eng. starter på ca kr. 9600,- eks. mva, men kan også fåes
som SP2 OEM engelsk 32/64 Bits fra ca. kr. 5500,- eks. mva
Fagdata Bergen har allerede levert Windows 2008 R2 til mange kunder med suksess.
Ta kontakt med oss for informasjon om oppgradering eller nykjøp av MS Windows 2008.
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Fagdata Bergen leverer IT til elektrobransjen
Vi er stolte av å ha levert ny komplett IT infrastruktur til elektrofirmaene Magnus T. Thunestvedt og
Åge Monsen AS. Om ikke disse selskapene kan sammenlignes i sine virksomheter eller har noe med hverandre
å gjøre så kan likevel IT løsningen og rutinene sammenlignes. Fagdata Bergen besitter derfor solide kunnskaper
om IT drift til denne bransjen.
Magnus M. Thunestvedt AS er en av Hordalands største og eldste
elektroentrepenører. Selskapet ble etablert i 1922 og har 140 velkvalifiserte medarbeidere med høy kompetanse og bred erfaring. Hovedkontoret ligger i Bergen og i
tillegg til avdelingskontoret på Osterøy har de to heleide datterselskaper;
Vangen Elektriske på Voss og Sæterdal Elektro i Vaksdal.
I disse dager har Magnus M. Thunestvedt forlatt deres gamle kontorer og IT løsning til
fordel for et flunkende nytt kontor og lagerbygg og ny IT løsning i Arnadalen.
Deres nye IT løsning består av 2 rackbaserte servermodeller IBM 3650, et
DS 3400 Storage ( SAN lagringssystem ), - en TS2900 Backuprobot som tar
automatisk backup. Løsningen er basert på VMWare vSphere 4 som optimaliserer
løsningens driftsikkerhet og stabilitet.
Vår Jan Frode Sjursen har stått som koordinator og ansvarlig for hele gjennomføringen av utstyrsinstallasjon og flytting av alle deres applikasjoner fra gammelt til nytt
system.
Vi gratulerer og ønsker dem all lykke fremover.
Elektroinstallatør Åge J. Monsen AS opererer i Bergensområdet og har sitt marked
mot det private og næringslivet. Selskapet ble etablert i 1948 og har i dag 12 ansatte
som holder hus i Edvard Griegsvei 3B i Kronstadparken.
Fagdata Bergen fikk oppdraget med å rydde ut gammel infrastruktur og oppdatere
med to nye HP Pro 350 servere, en som fil print og en terminalserver som også gir
dem mulighet for å nå kontoret uansett hvor via en VPN løsning.
Vi har også bidratt med å oppdatere alle deres applikasjoner så som
Visma Contracting, Handyman, e-pocket med videre.
Fagdata Bergen leverer også en fjernbetjent overvåking på løsningen for å sikre
stabilitet og driftsikkerhet.
Vi takker Inger Anne og Co. for tilliten.

Ny samarbeidspartner
Fra 1. september gjør vi et samarbeid med Gøran Langedal som besitter
seniorkompetanse bl.a. på en rekke områder som MS Exchange,
MS Databaseteknologi, Virtuell serverteknologi og MS Sharepoint.
Han kommer fra IT konsernet ErgoGroup hvor han var ansatt som rådgiver og leder
for Multimedia i Regionale tjenester i Bergen.
Der fikk han spesialisert seg på design og løsningsleveranser av grafisk
bedriftspresentasjon til flere stor bedrifter i landet.
Sammen ser Fagdata og Gøran felles muligheter mot SMB markedet og tror vi kan
utvikle sterke og gode synergier i vår kompetansebygging mot eksisterende og nye
kunder.
Vi ønsker ham velkommen som samarbeidspartner med Fagdata Bergen.

ASP kampanje

Side 4

"FRONTDESK® ASP er en IT-løsning for bedrifter som
ønsker å sette bort IT-driften for å konsentrere seg om egen
Kjernevirksomhet."
FRONTDESK® ASP er en ASP-løsning hvor bedriften setter bort IT-driften til et moderne driftsenter.
I FRONTDESK® ASP skjer all databehandling ved driftssenteret, og det er kun skjermbilder/tastetrykk
som overføres til brukernes maskiner.
Bedriften kan få adgang til moderne 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, 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 aksessere løsningen fra hvor som helst så lenge du har tilgang til internett.
FRONTDESK® ASP passer for bedrifter som ønsker å ha maksimal fokus på sin kjernevirksomhet. Dette
gjelder for både småbedrifter med enkle IT-behov, og for større bedrifter med avdelingskontorer og
avanserte forretningssystemer.

Kampanje frem til 30.10.2010
Vurderer deres bedrift ASP eller Fjerndrift av IT løsningene eller benytter dere ASP i dag
og ikke er tilfreds med forholdene tilbyr vi følgende kampanjetilbud frem
til og med 30. oktober.
* 50% rabatt på basis etablering av FRONTDESK® ASP for bedrifter som i dag har serverne lokalt,
* Fri basis etablering for bedrifter som kommer fra en annen ASP-leverandør.
Gå inn på www.frontdesk.no og les mer om hva løsningen byr.
For interesse om en uforbindtlig presentasjon og tilbud, ta kontakt med;
Fagdata Bergen Salg: 55 29 50 00
edgar.tjelle@fagdatabergen.no

Fagdata Bergen tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser samt endringer fra leverandør/produsent`er i alle våre publikasjoner. Denne publikasjonen har varighet ut Q3 10

