Har ni en effektiv
IT-miljö?
GRATIS RÅDGIVNING!
Vi besöker er och ger råd om hur ni enkelt
och billigt kan effektivisera er IT-miljö.
Ring för tidsbokning!

Ta vara på den utrustning ni redan har
Med rätt användning av mjukvara och hårdvara kan kostnader för
inköp och drift hållas nere. Vi hjälper er att bättre utnyttja den
utrustning ni redan har genom att:
• Optimera befintlig IT-miljö
• Dra nytta av gratis programvaror och operativsystem
• Konfigurera och använda era äldre datorer som servrar, routrar m.m.

Förenkla och effektivisera arbetsrutiner
I det dagliga arbetet förekommer ofta många manuella handgrepp och
arbete i olika datorprogram utan inbördes kommunikation. Vi hjälper
er att skapa en anpassad och effektiv IT-miljö, som ger er tid över till
annat, genom att:
• Integrera program för effektiv samkörning
• Rationalisera och förenkla IT-relaterade handgrepp och arbetsrutiner
• Ta fram anpassade informationssammanställningar och rapporter
• Skräddarsy Klient/Server-lösningar utifrån era specifika behov

TJÄNSTER:
Rådgivning
Infrastruktur
Inköp
Säkerhet
Installation
Arbetsstationer
Brandvägg
Databas
E-postserver
Filserver
Nätverk
Webbserver
Anpassning & Utveckling
Integration
Klient/Server-system
Rapporter
Drift & Support
Administration
Användarstöd
Backup
Säkerhetsuppdateringar

Drift och support
För att upprätthålla en tillförlitlig IT-miljö krävs ett vakande öga samt
rutiner för säkerhetsuppdatering och backup-tagning. Dessutom är det
skönt att ha någon att ringa om något går fel. Vi erbjuder förmånliga
avtal där vi tar hand om drift och support av er miljö.

Priser
Vi levererar hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Beroende på
uppdragets art tillämpar vi fast pris eller löpande räkning.
Välkommen att kontakta oss för offert.

Om företaget

Christian Sjögren

Grindtorpsvägen 33
183 49 Täby

Creative Solutions grundades år 2001, och verkar främst inom
Stor-Stockholm med säte i Täby. Företaget ägs och drivs av Christian
Sjögren som har över 10 års erfarenhet i branschen, varav 5 år som
konsult inom utveckling och drift av affärssystem.

Telefon: 08 - 638 04 00
Mobil: 070 - 468 98 33
Fax:
08 - 638 04 00
E-post: info@creativesolutions.se
Web: www.creativesolutions.se
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