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Hosting
hos os
Kontakt os
for yderligere
information
Tlf. 7632 1250
xxx@dff-edb.dk

DFF-EDB er vokset ud af forsyningsbranchen. Siden 1985 har vi specialiseret os i at
udvikle administrative it-systemer og levere serviceydelser specifikt til forsynings
branchen.
•

Vi udvikler og leverer løsninger, der sikrer rationel drift og administration.

•

Vores løsninger sikrer en god forbrugerservice.

•

Vores abonnementsordninger sikrer ubegrænset support og vedligeholdte
it-systemer.

•

Vi holder vores brugere opdaterede med viden omkring systemerne.

•

Ambitiøs udvikling holder brugerne ajour med de teknologiske muligheder.

•

34 engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen.

Vi har over 260 fjernvarmeværker og Dansk Fjernvarme som andelshavere. Alle
værker er velkomne som kunder, og som andelshaver får du også direkte indflydelse
på udviklingen af vores it-løsninger.

DFF-EDB a.m.b.a.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding
Tlf. 7632 1250
dff-edb@dff-edb.dk · www.dff-edb.dk

Tænk ikke på serverplads og backup
Vi klarer det for dig!

Vi har en nøglefærdig løsning
- og vi vil gerne hjælpe dig med det.
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Det kan vi tilbyde dig!
•

Vi sørger for, at dine programmer kører.

•

Vi laver din daglige sikkerhedskopiering af data.

•

Du har fri telefon/fjernsupport på alle DFF-EDB’s programmer.

•

Office-pakke (Word, Excel mm.) til afvikling på Citrix, med daglig
sikkerhedskopiering.

•

Exchange (mail/kalender) til afvikling på Citrix, med daglig sikkerhedskopiering og spamfiter.

•

Hosting af eksterne produkter, som der efter aftale med DFF-EDB’s tekniske afdeling kan
gives tilladelse til.

Rigtige mænd tager
ikke backup - men det gør vi!
Med vores hosting løsning så sikrer vi
dig, at du altid har en backup, hvis uheldet skulle være ude. Det vil sige, jo flere
af dine daglige programmer, du kører
fra vores hosting løsning, jo mere kan
du gendanne, hvis din pc skulle gå ned,
og du ikke selv har taget backup.
DATA FYLDER PÅ DIN PC
Med vores hosting løsning behøver du
ikke en pc med en masse dataplads. Alle
dine data, fra de programmer du kører
på hosting løsningen, ligger hos os.
PROGRAMMER ALTID OPDATERET
Alle DFF-EDB programmer, du kører på
hosting løsningen, bliver automatisk
opdateret til nyeste version. Du behøver
altså ikke holde øje med nye opdateringer.

Se produktbeskrivelse, gældende priser samt
salgs- og leveringsbetingelser på:
www.dff-edb.dk
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NEMT AT FÅ KONSULENTHJÆLP
Skulle du få brug for hjælp fra os til at
løse en opgave. Det kunne f.eks. være
årskørsel. Så kan vi nemt logge på dit
system her hos os og løse opgaven her
fra. På den måde sparer du penge til
vores transport ud til værket, eller du er
fri for, at vi skal logge på din pc og overtage dit system, for at løse opgaven.
Du kan altså arbejde videre med andre
ting, mens vi løser opgaven for dig.
Individuel løsning
Hosting løsningen bygger vi op i samarbejde med dig, så du kun betaler for
lige netop det du har brug for.

