Problemfri-IT
Få alle IT-problemer til at forsvinde

Problemfri-IT

Maksimal sikkerhed

Hos Kragh-IT forebygger vi ITproblemer i stedet for at vente på,
at I får problemer. Med vores
produkt Problemfri-IT får I et
monitoreringssystem, der er designet til at:

Ved at forebygge nedbrud undgår I dyre reparationer og genskabelsesomkostninger.

Markant reducere og endda
eliminere computerproblemer
i jeres virksomhed
Maksimere hastigheden,
ydeevnen og stabiliteten
i jeres netværk
Problemfri-IT er ideelt for virksomheder, der er afhængige af
at have computernetværket,
e-mails, databaser og internet
kørende fuldstændig problem-

frit.

Problemfri-IT er et fjernmonitoreringssystem, og derfor kan vi
opdage og endda reparere de fleste problemer, som om vi sad hos
jer fysisk. I de få tilfælde, det ikke
kan lade sig gøre, sender vi en
tekniker til jer.

Systemet er optimalt for jer, der
ikke har tid eller personale til at
vedligeholde et computernetværk
i det daglige. Problemfri-IT vil
føles, som om I har jeres egen IT
afdeling - bare uden omkostningerne, fordi I har adgang til uddannede supportteknikere, når I
har problemer eller spørgsmål.

Tilpassede løsninger
Vælg den løsning, der passer
præcis til jeres virksomhed:

Styr på IT-økonomien
I betaler en fast lav pris om
måneden og kan derfor budgettere jeres IT-support, så der ikke
kommer nogle grimme overraskelser. Og der er ingen skjulte
omkostninger, gebyrer eller forbehold.

Problemfri-IT Basis
Problemfri-IT Professionel
Problemfri-IT Alt-inklusiv
Læs mere om løsningerne på
www.kragh-it.dk.

Om

Om Kragh-IT

Forhandler af hardware og software

Forskellen på Kragh-IT og mange andre IT-leverandører

Vi er faste forhandlere af:

er, at vi forebygger computerproblemer, så I ikke pludselig
står med datatab, nedetider og tab i jeres forretning.

Lenovo-computere

Faktisk tillader vores serviceaftale os ikke at tjenepå fejl i

Brother-printere

jeres IT-installation.

avast! antivirus
Microsofts produkter til virksomheder

Mennesker bag
Kragh-IT ApS blev grundlagt i 2006 af Thomas Kragh, og i
dag består virksomheden af to personer med massiv
erfaring og uddannelse. Mange af Kragh-IT's kunder
betragter os som deres egen IT-afdeling, fordi det gode
samarbejde gør, at kunderne føler sig trygge.

Break-Fix
Selvom vi helst vil forebygge IT-problemer, reparerer vi
naturligvis computere og udstyr, hvis I får problemer.
Vi har igennem tiden løst mange varierende opgaver, fra
mindre fejlfindinger til hardcore teknisk fejlfinding.
Vi hjælper også andre IT-forhandlere, der har brug for
eksperthjælp til deres kunder.

Og vi kan naturligvis skaffe det hjem, som I har brug for.

