CLOUD
CLIENT.

Bekymmersfri vardag i molnet
Kom igång snabbt. Löpande support. Och betala bara för det du använder.
Med Cloud Client kan du jobba ostört och slipper strul med e-posten,
uppkopplingen och programvaran på företagets datorer.
Med Cloud Client har du och dina med
arbetare alltid tillgång till dokument,
kalender, epost via närmaste dator, surf
platta eller mobiltelefon. Alla filer sparas
automatisk mellan enheterna och du kan
fortsätta där du slutade.
En stor del av IT-avdelningens arbetsbörda
försvinner eftersom vi på Dustin tar över
ansvaret för datorerna och sköter allt från
mjukvaruuppdateringar till den dagliga
driften av klientmiljön.
Tjänsten passar dig som vill minska
tiden som går att lösa problem och i

stället fokusera på verksamheten. Du kan
koncentrera dig ditt jobb med vi ser till att
företagets datorer fungerar problemfritt.
När du köper Cloud Client ingår support.
Vår nordiska Servicedesk löser de flesta av
användarens problem, antingen genom att
guida användaren via telefon eller genom
att koppla upp sig via internet och fjärrstyra
användarens dator.
Du får samma Office-upplevelse som vanligt,
men mer mobil, och vi tar hand om driften av
företagets datorer och jobbar proaktivt med
att lösa eventuella problem.

FÖRDELAR
Varför Dustin?
Vårt specialistteam har lång
erfarenhet av att säkerställa en
driftsäker IT-miljö hos små och
medelstora företag och vi är en av
Microsofts största partners inom
Office 365. Vi har hjälpt tusentals
kunder till ett enklare och mer
effektivt arbetsliv.
En tjänst för...
Företag som vill jobba mer
mobilt och vill minska support och
administration kring licenser och
säkerhetsuppdateringar på datorn.

VARFÖR CLOUD CLIENT?
Proaktiv övervakning och
användarsupport ingår

Slipp ansvaret för driften av klientmiljön och mjukvaruuppdateringar

Jobba var du vill när du vill

Vi sköter teknik och drift

En problemfri och säker klientmiljö

Alltid senaste versionen

LÄS MER UNDER ”TJÄNSTER” PÅ DUSTIN.SE/SOLUTIONS SÅ HJÄLPER
VI DIG ATT HITTA RÄTT TJÄNST OCH LÖSNING FÖR DITT FÖRETAG.

Flexibel licensiering per användare
Minska kostnaden och få kontroll
Det molnbaserade Office 365 är lätt
att komma igång med

