
IT Driftaftale med Obel’s ApS
Med en driftaftale fra Obel’s er jeres IT godt kørende. 

En driftaftale handler om stabilitet og tryghed i jeres virksomheds IT, 
det sikrer vi ved at handle proaktivt imod de nyeste trusler som 
ransomware, malware, virus og sikkerhedshuller. Konstant 24/7 
monitorering både inhouse og når brugerne er på farten, vi sørger for 
opdateringer af både operativsystem, Java, Office pakke, browser, 
acrobat og meget mere. Alt efter hvilken aftale der er indgået, ruller vi 
opdateringerne ud løbende eller efter aftale. Inklusiv i alle aftaler er 
antivirus og firewall. 
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IT Drift
Drift af jeres IT til faste priser

OBEL’S  2017

Guld Drift
Ved Guld Drift 
varetager Obel’s IT 
drift og support på 
alle arbejdsstationer 
tlf. samt servere. 

Platin Drift
Ved Platin Drift 
varetager Obel’s IT 
drift og opdatering 
af alle 
arbejdsstationer. 

Ad Hoc Drift
Ved Ad Hoc  
overvåger og 
rapporterer Obel’s 
status på jeres 
arbejdsstationer.

GULD 

Pris bruger pr. måned 
kr. 395,-                           

1
PLATIN 

Pris bruger pr. måned 
kr. 195,-

2
AD HOC 

Pris bruger pr. måned 
kr. 65,-

3
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IT DRIFT 2017

DETTE ER IKKE MED I DRIFTAFTALERNE 
• Hardware/Software omkostninger 

• Ny installation af server 

• Re-installation af server 

• Forretningsprogrammer som Økonomisystemer oa. 

• Hardware support på printere/kopimaskiner 

• Onsite support på printere/kopimaskiner 

• Fejl eller nedbrud der skyldes forkert brug eller 
force majeure som brand, vandskade, indbrud osv. 

• Support på udstyr & software leveret af 3. part 

• Kørsel

Vælger I PLATIN Drift varetager Obel’s 
support og drift på alle arbejdsstationer, WiFi 
samt firewall.
I Platin aftalen får I:
✓ Fri support

✓ Overvågning

✓ Proaktiv indsats

✓ Opdatering af klienter

✓ Antivirus

✓ Installation af ny arbejdsstation

✓ Styring og tilretning af Firewall

✓ Konfigurering af WiFi 

Support på server og netværk afregnes efter forbrugt tid.

Vælger I AD HOC Drift overvåger Obel’s 
jeres arbejdsstationer.
I Ad Hoc aftalen får I:
✓ Overvågning

✓ Proaktiv indsats

✓ Antivirus

Support afregnes på forbrugt tid.

Vælger I GULD Drift varetager Obel’s 
support og drift på alle arbejdsstationer, 
servere, netværk, WiFi samt firewall.
I Guld aftalen får I:
✓ Fri support

✓ Overvågning

✓ Proaktiv indsats

✓ Opdatering af klienter

✓ Antivirus

✓ Ny installation af arbejdsstation

✓ Re-installation af arbejdsstation

✓ Styring og tilretning af Firewall

✓ Konfigurering af WiFi

✓ Overvågning af server

✓ Oprettelse af brugere, grupper oa.

✓ Oprettelse af printere og shares på server

✓ Kontrol af backup

✓ Halv pris på installation af server

✓ kort sagt en alt i en løsning for jeres IT

Timepriser: 
Ad Hoc 1050kr pr. time
Klippekort fra 790 kr pr. time  
Kørsel 5,70 kr pr. km


