Vi samarbejder med

Server Hosting – Lynhurtig,
cloudbaseret server 24/7/365

I stedet for at hoste din egen fysiske maskine i
virksomheden kan du vælge at outsource din
server i et topsikkert og moderne datacenter
med hardware i bedste kvalitet.
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Introduktion

Med en Server Hosting løsning fra SAC-IT bliver det
let for dig – på kort og lang sigt – at lægge et
økonomisk fordelagtig budget uden uforudsete
udgifter til hardwareinvesteringer med lange
afskrivningsperioder og hurtigt værditab.
Kort sagt: Server Hosting hos SAC-IT giver dig et
skalerbart server-setup i ’skyen’ med adgang til
SAC-ITs kompetencer og specialister på området –
vel at mærke uden, du skal foretage store ’up-front’
investeringer.

Glem alt om dyre licenser og
serverdriftsproblemer

It-systemer er i dag et centralt element for
forretningen i enhver virksomhed, og kravene til
stabilitet og sikkerhed vokser konstant. Det samme
gør it-budgettet desværre også. Men du kan vælge
at holde dine omkostninger nede ved at lade SAC-IT
sikre dig og din virksomhed en stabil drift. Så slipper
du for at koncentrere dig om områder uden for
jeres egne spidskompetencer – det sparer vigtig tid
og bidrager direkte på virksomhedens bundlinje.

IT hoste dine cloudservere – så ved du altid, hvad
der skal sættes af på budgettet til din serverdrift.

Prøv det gratis allerede i dag

Hos SAC-IT ved vi hvor meget det betyder for dig, at
prøve dine applikationer på systemerne, før du
træffer nogle beslutninger. Derfor er det muligt hos
os, at teste systemerne henover en begrænset
periode, så du har et solidt grundlag til din endelige
beslutning.

Rådgivning og specialløsninger

Vi har stor erfaring med opbygning af tilpassede
løsninger. Eksempler på specielle løsninger spænder
mellem både Microsoft SQL-, Linux/UNIX- og VDIløsninger, samt løsninger med loadbalancing og
flere servere.

Support

Har du særlige ønsker, eller ønsker du hjælp til dit
nuværende on-premise set-up, er du velkommen til
at kontakte vores konsulenter på 35 11 00 66, eller
info@sac-it.dk.

Problemfri it-økonomi

Aldrig mere tænke på opdateringer, licenser,
oppetid, udskiftning af serverhardware, erstatning
af hardware ved nedbrud, sikring mod vandskade,
tyveri eller brand … Vi gør det hele for dig! Lad SAC-

Hvorfor vælge Server Hosting fra SAC-IT


Ransom Protection



Løsningen er markant billigere i drift end traditionelle fysiske serverløsninger



100% sikrede og krypterede data i SAC-ITs data-/driftcenter



24/7 overvågning af services/data, vagtpersonale, 3-niveauer af firewalls,
aflåste rackskabe, køling



Dine data er 100 % sikre mod brand, tyveri og servernedbrud



Skalerbar løsning: kan op- og nedgraderes efter behov



Du betaler KUN for de services/it-ressourcer, du reelt har behov for
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Eksempler på Server Hosting

Hosting af hele eller dele af dit IT set-up – du kan
nemlig hos os starte småt, og senere opgradere din
hosting-løsning. Eller du kan starte med at lade os
hoste det hele. Vi tilpasser os altid din virksomheds
behov – og tager gerne et skridt ad gangen.
Er du i tvivl omkring hvilken løsning du skal vælge?
Shared eller dedikeret? Fysisk eller virtuelt? Cloud
eller on-premise? Svaret afhænger af din
virksomheds forretningsmæssige behov. Derfor
starter vi med at afdække krav til datakontrol,
fleksibilitet, skalerbarhed, tilgængelighed og
driftssikkerhed. Så vi altid kan levere den mest
værdifulde løsning til dig.

5 gode grunde til Server Hosting

Der er selvfølgelig mere end fem gode
grunde til at lade SAC-IT hoste din servere.
Her er de første fem:

•
•
•
•
•

Gratis testperiode
Teknologisikring
Proaktiv support
Overvågning
Prisgaranti

Case eksempel:
SERVER X
•
•
•
•
•
•
•
•

2 vCPU
4 GB Ram
C:\System (50GB)
D:\Data (150 GB)
Backup
Overvågning
Drift
OS Licens

935,00 kr./md

SERVER Y
•
•
•
•
•
•
•
•

4 vCPU
8 GB Ram
C:\System (50GB)
D:\Data (500 GB)
Backup
Overvågning
Drift
OS Licens

2.085,00 kr./md

SERVER Z
•
•
•
•
•
•
•
•

8 vCPU
16 GB Ram
C:\System (50GB)
D:\Data (1 TB)
Backup
Overvågning
Drift
OS Licens

3.580,00 kr./md

*Alle priser er ex moms.
Denne aftale er uden binding. Vedr. opsigelsesvarsel henvises til vores salgsafdeling

Referencer

SAC-IT A/S Instant Technology – Hørsholm, Tlf.: +45 35 11 00 66, Email: info@sac-it.dk

SIDE 3

Vi samarbejder med

VI ER GLADE FOR AT BYDE DIG VELKOMMEN HOS OS!
SAC-IT Instant Technology

Der findes mange dygtige it-specialister på
markedet, men kun få der formår at levere
løsninger, der tager udgangspunkt i de
udfordringer, mange virksomhedsledere har i den
daglige drift.

SAC-IT A/S

Hovedgaden 55 C, 1.Sal
2970 Hørsholm
CVR Nr. DK-28892977
Telefon: 3511 0066
E-mail: info@sac-it.dk

IT SUPPORT

Al produktsupport
Telefon: 3511 0066
E-mail: support@sac-it.dk

Erfaring og ærlighed gør forskellen

Vores medarbejdere har alle mange års erfaring
som enten it-ledere eller it-specialister (og har
derfor indgående kendskab til branchens mange
facetter og udfordringer). Ud over it-knowhow er
vores styrke i SAC-IT, at vi kombinerer it og praksis:
dvs. virksomhedsdrift og god it-økonomi. Vi forstår
vigtigheden af at undgå overraskelser i vores
kunders budgetter.

SALG

Rådgivning om alle vores
produkter, etablering af
løsninger og opgradering
af løsninger
Telefon: 3511 0066
E-mail: salg@sac-it.dk

BOGHOLDERI

Faktureringshenvendelser
Telefon: 3511 0066
E-mail: bogholderi@sac-it.dk
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