Demand-IT giver
både store og små
mulighed for at
agere globalt
Få adgang til professionelle og sikre it-løsninger
uden den store investering

Hold overblikket uden at
bruge tid på detaljer

Effektivisér processerne
og livet med en hostingløsning fra Demand-IT

Sikkerhed, mobilitet, nytænkning
og vækst
Demand-IT tilbyder hosting af løsninger
bl.a. baseret på IBM Lotus Notes/Domino
platformen.
Vi giver endvidere mulighed for, at virksomheder, der har en eksisterende Notes/
Domino-applikationsportefølje, kan få disse
driftet.
Demand-IT giver såvel små som store virksomheder adgang til professionelle og sikre it-systemer, som normalt
ville være økonomisk meget tunge, hvis
du selv skulle investere i såvel infrastruktur som applikationer på højt niveau.
Demand-IT stiller en bred vifte af applikationer til rådighed for en lav månedlig ydelse.
Du får adgang til professionelt udviklede
applikationer i det omfang, som matcher
dit aktuelle behov - uden at skulle betale
dyre udviklingsomkostninger eller investere
i store færdige produkter.

Sikkerhed, mobilitet, nytænkning og vækst er dit primære udbytte af et samarbejde med Demand-IT. Du får netop den løsning, som du har behov for - til
rette tid og på rette sted – og i nye sammenhænge. Uanset om du har kontorer
i London, Hong Kong og Esbjerg eller der er tale om en enkelt location i Herning, kan vi tilbyde sikre løsninger, som giver dig mobilitet og mulighed for at
samarbejde og dele viden med kolleger, kunder og leverandører netop, når det
passer ind i din arbejdsdag eller nat.
Du holder fokus på det, som skaber værdi for din virksomhed
Demand-IT giver dig alle muligheder for at få det optimale udbytte af on demand business, hvor du effektivt holder fokus på de aktiviteter, der skaber
værdi. Vækst i markedet fordrer, at du er gearet til forandring, til at opfatte og
reagere på ændringer i markedet, undgå faldgruber og udnytte det potentiale,
der viser sig, uden at sænke tempoet eller spilde kræfter på uvæsentlige ting.
Det er vigtigt, fordi kunderne kræver et højere og højere serviceniveau.
Konkurrencen kommer fra helt uventede steder og bevæger sig ind på områder, der er svære at forudsige. Og vigtigst af alt - alle holder øje med bundlinen. I en verden præget af stadig hårdere konkurrence, skal din virksomhed
hele tiden ﬁnde nye måder at levere værdi på.
Løsninger i alle størrelser
Om I er to eller 5.000 medarbejdere kommer ud på et! Det afgørende er, at
I ønsker at holde fokus på jeres kompetenceområder og udviklingen af jeres
virksomhed og overlader ansvaret for hele eller dele af it-drift, it-sikkerheden,
softwarevedligeholdelse, it-infrastrukturen og opdateringer, backup m.v. til Demand-IT.
For hurtigt at skabe overblik har Demand-IT delt markedet op i tre områder.
Iværksætter
Iværksættere har oftest udviklet og gennemtænkt et produkt eller en ydelse
gennem ﬂere år. Det er her spidskompetencerne ligger og her de opgaver, du
brænder for at løse, ﬁndes. Hos Demand-IT er vi klar til at hjælpe dig i gang
med alt omkring it, telefoni, mobilitet og drift. Vi har tænkt det hele igennem
og kan være din garanti for, at der også er styr på it-sikkerhed, backup, softwarelicenser og it-drift fra dag ét.
Mindre og mellemstore virksomheder
Softwareopdateringer og licenser, nye servere, netværk, backup, hjemmearbejdspladser og antivirus er blot nogle af de områder, som du som it-ansvarlig
dagligt må tage hånd om. I et samarbejde med Demand-IT kan du vælge at
fokusere på de opgaver, hvor du har din spidskompetence og som i højeste
grad skaber værdi for din virksomhed – og lade os bidrage helt eller delvist på
de øvrige opgaver.

Partnerskaber
Demand-IT samarbejder med et bredt udvalg af branchens mest anerkendte leverandører, da det giver os mulighed for at
tilbyde en endnu bredere vifte af ydelser
– ydelser som erfaringsmæssigt matcher
markedets krav nu og fremover.

Offentlige/større virksomheder
Undersøgelser viser, at mere end 40 % af it-budgettet i både private og offentlige virksomheder går til drift og vedligeholdelse. Det betyder færre ressourcer
til den krævede udvikling og nye it-projekter. Et samarbejde med Demand-IT
kan give dig effektivitet og ﬂeksibilitet i drift og vedligeholdelse af it-installationen. Demand-IT kan tage det fulde ansvar for opbygning, drift og overvågning
af hele eller dele af installationen herunder projektorienterede installationer.
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