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Hosting via EG – lönsamt, modernt och driftsäkert
Fördelar med hosting via EG:
• Kostnadseffektivt – slipp hårdvaruinvestering och underhåll
• Betala endast för det ni använder
• Alltid tillräcklig kapacitet
• Hög driftsäkert
• Den senaste tekniken
• Enkelt med en leverantör av både
system och drift

IT-drift innebär ofta höga kostnader för hårdvaruinköp och underhåll.
Att välja en molnbaserad hostinglösning från EG, där vi sköter driften
av CST/Zynergy, kan därför vara en lönsam affär. Dessutom får du ett
modernt system med hög driftsäkerhet.
Den digitala och tekniska utvecklingen går allt snabbare. IT-systemen och
processerna utvecklas hela tiden och medarbetarna behöver ständigt
vidareutbildas för att hänga med. Kostnaderna för hårdvara och underhåll
drar ofta iväg och många företag har en ojämn belastning i systemen med
stora variationer i kapacitet.
Ofta är det svårt att få en överblick över de totala kostnaderna för ITdriften och det är lätt att oroa sig över hur olika delar i systemet ska
fungera optimalt.
Känner du igen dig? Då kan en hostinglösning via EG vara väl värd att titta
på.
Molnbaserade hostinglösningar
EG erbjuder en rad olika hostinglösningar och molntjänster, exempelvis
SaaS (Software as a Service), där vi tar hand om uppsättning och drift av
era system. Tillsammans med dig går vi igenom vilka behov som finns på
ditt företag och ser hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig att hitta en säker och
lönsam lösning.
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Betala för det ni använder
Med hjälp av en hostinglösning från EG anpassas kapaciteten utifrån det
behov ni har. Ni betalar för det ni använder och kan vara säkra på att det
alltid finns tillräcklig kapacitet. Vi tar ansvaret för att säkerställa att den
bästa lösningen och uppsättningen används. Vi har koll på den senaste
tekniken och uppdaterar systemet.
Hostinglösningen bidrar till att öka lönsamheten och med en enda leverantör
att vända sig till blir allt lite enklare. Kanske är det inte så konstigt att det
blir allt vanligare att våra kunder köper både system, support och drift i ett
paket när de tecknar nya avtal med oss.
Säkerhet och sekretess i molnet
Med en molnbaserad hostinglösning är det lätt att komma åt systemet.
Driftsäkerheten är mycket hög och du kan känna dig trygg i att våra lösningar
är helt säkra. Vi samarbetar med Microsoft Azure, ett självklart val för oss
då de ligger i framkant när det gäller säkerhet och sekretess i molnet.
EG är experter på systemet
Om du väljer att lägga ut IT-driften till oss på EG kan du lita på att
systemet är i säkra och erfarna händer. Som systemleverantör är vi experter
på just CST/Zynergy och vi håller oss alltid uppdaterande när det gäller den
senaste tekniken. Vilken uppsättning i systemet som är optimal varierar
från månad till månad och när vi har hand om IT-driften är det vårt jobb att
ha koll på detta.
Efter många år i branschen har vi stor kännedom och förståelse för våra
kunders utmaningar och behov. Därför vet vi också att varje företag är
unikt. Vi lyssnar till vad just du och ditt företag behöver och anpassar våra
lösningar efter det.
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Hör gärna av dig till oss på EG om du har några frågor eller vill diskutera
hur en molnbaserad hostinglösning för ditt företag skulle kunna se ut.

IT-lösningar som stärker din verksamhet och är anpassade efter din bransch
EG är en av Skandinaviens ledande leverantörer av IT-lösningar som skapar affärsmässigt värde
för både små och stora företag. Vi har fler än 2000 medarbetare, som med sina unika kunskaper
och djupa branschinsikt bidrar till produktivitetsförbättringar hos våra kunder i Danmark, Norge
och Sverige.
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