Device-as-a-Service
Devices uden alt ekstraarbejdet.

Fordele for dig med
Device-as-a-Service

Transparens
Du får rapportering og overskuelig budgettering – servicen
leveres som en pr. klient pris.

Kontinuitet
Dit nuværende klient miljø opretholdes på lige fod med nyinvesteringer – og vi sørger desuden
for standardisering af gængse
processer.

Driftssikkerhed
Vi drifter og sikrer høj oppetid med kvalitetsprodukter og
services.

IT-infrastruktur
Få rådgivning om hvordan du skaber det bedste klient miljø eller
overlad ansvaret til os. Vi kan med
vores indsigt skabe og levere den
optimale IT-infrastruktur i forhold
til dine klienter.

Sikkerhed
Vi kan tilbyde rådgivning omkring
IT-sikkerhed og levere produkter
og services til understøttelse
af gældende lovkrav i forhold
til blandt andet GDPR og ISO
standarder.

Én kontakt
Du får en KMD SPOC på de definerede indkøbte services, så du
altid ved, hvor du skal gå hen med
spørgsmål og forespørgsler.

Device-as-a-Service
IT spiller en afgørende rolle, når det kommer til løsning af opgaver, medarbejdertilfredshed og understøttelse af virksomhedens processer, men
alt for mange virksomheder har udfordringer med at drive deres forskellige tekniske devices. Det er ofte komplekst, tidskrævende og omkostningsfuldt for virksomhedens interne IT-afdeling at håndtere, og det
kan risikere at flytte fokus fra IT-afdelingens kerneforretning, som f.eks.
driften af forretningskritiske systemer. Derfor har vi udviklet løsningen
Device-as-a-Service (DaaS).
Med DaaS kan du overlade alt fra indkøb, drift og vedligehold af dine
IT-devices til KMD, så du kan fokusere på dét, der betyder noget for
forretningen.
DaaS-aftalen giver dig mulighed for at sammensætte din egen løsningsmodel. Aftalen kan indgås på alle enheder i virksomheden eller på et
mindre udsnit, samt for hele driftsprocessen eller kun dele af denne. Vi
laver en behovsanalyse for at sikre, at løsningen imødekommer dine udfordringer, og sammen finder vi derefter den løsning, der bedst passer
til jer.
KMD kan stå for hele driften, og sørger bl.a. for at produkterne kommer
ud til brugerne, at udrulle nye programmer i driftsperioden, support, og
at produktet udskiftes med et nyt, når tiden er inde. Du kan desuden
kombinere DaaS med andre løsninger, som f.eks. Choose-your-ownDevice, hvor medarbejder får mulighed for at vælge mellem forskellige
devices. På den måde kan du øge overskuddet i IT-afdelingen, blandt
medarbejderne og på bundlinjen.

Device: Vi tilbyder et væld af muligheder inden for mobiltelefoner, tablets, computere og printere.
Service: Vi kan stå for hele driftsprocessen – fra behovsafdækning til udfasning – eller udvalgte dele af denne.
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