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Har din virksomhed selv kompetence til at varetage den
basale IT-drift, eller skal I have hjælp fra en partner? 

CHECKLISTE



HER ER 4 GODE
GRUNDE TIL AT
OUTSOURCE DIN
VIRKSOMHEDS
IT-DRIFT 

Færre omkostninger
Support
Øget IT-sikkerhed
Bedre forretnings-
processer

1.
2.
3.
4.



FÆRRE
OMKOSTNINGER

Når du vælger at outsource
din virksomheds IT-drift,
sparer du både tid og
penge på at udtænke
løsninger, din virksomhed
måske ikke har
kompetencerne til at
implementere. Du får en
IT-ekspert, der hurtigt og
effektivt tager sig af den
daglige IT-drift. Med en
fast serviceaftale har du
altid et overblik over
økonomien og slipper for
pludselige overraskelser. 
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SUPPORT - 
DU HAR ALTID

EN EKSPERT VED
HÅNDEN

Ved at outsource IT-driften
sikrer du adgang til
ekspertise fra dedikerede
IT-specialister samt de
ressourcer din virksomhed
behøver for at styrke
driften eller udvikle nye
løsninger. 
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ØGET IT-
SIKKERHED 

Du får nogle
samarbejdspartnere, der
har de kompetente
ressourcer til at beskytte
dine data og
sandsynligheden for at
opdage angreb før eller
tidligt i forløbet øges -
hvorfor man ofte kan slippe
med skrækken. Daglig
overvågning af IT-
sikkerheden sikrer indsigt
til at kunne respondere på
trusler for virksomheden.
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BEDRE
FORRETNINGS-

PROCESSER

Du behøve ikke længere at
koncentrere dig om den
daglige IT-drift og de
udfordringer, der følger.
Dette giver dig og dine
medarbejdere mere tid til
at arbejde med jeres
kerneydelser. Samtidig får
du en samarbejdspartner,
som kan rådgive dig om,
hvordan IT bedst kan
undestøtte muligheden for
nye processer i din
virksomhed. 
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Hos NTD ApS har vi mere
end 25 års erfaring med IT
og brænder især for at
hjælpe de små- og
mellemstore virksomheder.
Siden 2004 har vi været
"forbi" mere end 200
virksomheder. Vi har brugt
årene på at udvikle et tæt
samarbejde - derfor
kommer vi stadig hos
størstedelen af dem. Vi kan
også hjælpe din
virksomhed til en mere
effektiv IT-drift. 

BOOK ET GRATIS OG
UFORPLIGTENDE
MØDE MED OS.
+45 5474 7575 


