DRIFTSLÖSNINGAR

ARBETSPLATSTJÄNSTER

ÖKAT FOKUS PÅ VERKSAMHETEN
Med Pulsens tjänster får ni en modern
molnbaserad arbetsplats som ger medarbetarna enkel och säker tillgång till de
applikationer som behövs. Pulsens arbetsplatstjänster ger medarbetarna verktygen
att arbeta effektivt i en problemfri IT-miljö.
Börja smått och skala snabbt. Vi ger er möjlighet att snabbt
och enkelt anpassa utformning och omfattning efter era
behov.
Pulsen Productions tjänster kring arbetsplatsen omfattar:
 Arbetsplats som tjänst
 Nätverk & internet
ARBETSPLATS SOM TJÄNST
Pulsen levererar en miljö som är anpassad efter era behov
och består av en arbetsstation med tillbehör som beställs
via en kundunik webshop.
Installation av operativsystem, applikationer och uppdateringar sker automatiskt och ni får tillgång till de IT-system
som krävs för arbetet.

I tjänsten ingår:
 Fullt automatiserad IT-arbetsplats inklusive brandvägg
och virusskydd
 Underhåll av standardapplikationer och diverse
”gratisappar”
 Central fillagring av gemensamma och hemkataloger,
inklusive backup
 Tillgång till centralt installerade skrivare via en enkel
installation
NÄTVERK OCH INTERNET
Användningen av trådlösa enheter ökar varje år och kommer inom de närmaste åren passera trafikvolymen för de
fasta förbindelserna. Samtidigt förutsätter medarbetarna att
det finns ett väl fungerande koncept på arbetsplatsen som
ser till att de hela tiden kan hålla sig själva uppkopplade.
Pulsens tjänsteutbud omfattar bland annat utvärdering och
uppsättning av nätverk på plats, likväl som kontinuerligt
underhåll av den hårdvara som är bäst lämpad för ändamålet. Vi övervakar naturligtvis även förbindelsen och ser till
att åtgärda de eventuella fel som kan uppkomma.
Som kund betalar ni en fast månadskostnad för åtagandet.

IT-DRIFTSLÖSNINGAR FRÅN PULSEN

KONTAKTA OSS

Pulsen levererar IT-drift för verksamhetskritiska system, baserat på IBM Power- och Intel/
Windows-plattformar.

Pulsen levererar även alla typer av molntjänster, lokalt producerade i Sverige eller från
ledande globala aktörer.

Kontaktuppgifter
och mer information:
pulsen.se/production

Vi erbjuder företag en stabil IT-infrastruktur med högsta säkerhet, applikationsövervakning, arbetsplatstjänster, servicedesk
och fjärrdrift.

Genom
att
erbjuda
flexibla
driftslösningar och säker åtkomst till verksamhetens IT-system ser vi till att våra kunders vardag
blir enklare, tryggare och mer effektiv.

Telefon:
E-post:

033-17 18 00
info@pulsen.se

