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PROGRAM OCH FILER,
SÄKERT TILLGÄNGLIGA
VAR DU ÄN ÄR
Med produkten RUN Desktop levererar vi en hel
IT-plattform till företag. Ni som kund får en färdig IT-funktion, till en fast månadsavgift! Vi tar ansvar för att er
IT-funktion alltid är uppdaterad, säker och tillgänglig!
RUN Desktop innehåller det mesta
ett företag behöver redan från början.
Givetvis gör vi speciella anpassningar
och ser till att era önskemål tillgodoses.

2010, Office 2010, SharePoint 2010, affärs-system, CRM, databaser, backup
med mera.

Med RUN Desktop kan du och dina kollegor på ett enkelt och säkert sätt nå
alla filer och kontorsfunktioner dygnet
runt, vart ni än befinner er.

Konceptet innebär att alla jobbar mot
en gemensam plattform och med samma versioner av program och system.
Resultatet blir ordning och reda och fullständig kontroll på IT-kostnaderna.

I RUN Desktop har vi samlat ihop de
flesta av de program och funktioner
som företag använder idag i form av
Microsofts programvaror: Exchange

Du betalar enbart en månadsavgift för
det antal personer som använder tjänsten. Detta betyder att du kan öka eller
minska antalet konton på månadsbasis.

Fler fördelar med RUN Desktop:
•
•

Datorerna ni redan har fungerar
länge till.
Minskat beroende av IT-support.

•
•

Regelbundna backuper.
Flexibel lagringstjänst.

Priser RUN Desktop
Utrymme per användare 10GB
Minst antal konton
Office 2010
Exchange 2010
SharePoint 2010
Smartphonesynkronisering
Backup med granulär restore
Antivirus & Spamfilter
HelpDesk

3GB E-post, 2GB SharePoint,
5GB Gemensam
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Outlook

Word

Publisher Visio

Excel

Access

InfoPath
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Project

OneNote PowerPoint

Investeringar

Inga dyra investeringar av infrastruktur. RUN står för driften och
tar fullständigt ansvar för funktionerna.
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Licenser

Flexibelt, du betalar bara för
de medarbetare som använder
tjänsten och kan lägga till eller
reducera från månad till månad.
I månadsavgifter ingår dessutom fria uppgraderingar.
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Lagring och backup

Dina mail och dokument i säkra
lagringssystem med backup varje
dygn.
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Antivirus och spamfilter

All inkommande, utgående epost   samt bilagor kontrolleras
och skyddar er från virus, skräppost och phishing.
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Support

Telefon, E-post, eller via supportsystemet, hos oss finns flera
vägar in för att få hjälp.

