
Prisliste

Prisgruppe A, takst 636,48
• Slutbrugersupport
• Installation af programmer på pc
• Hardware fejlsøgning og reparation
• Opsætning og konfiguration af pc, samt telefoner
• Etablering af kablet netværk, installation af switche osv.
• Sikkerhedsgennemgang af pc og servere

Prisgruppe B, takst 901,68
• Etablering og konfiguration af trådløst netværk
• Administration af interne servere
• Patch management af operativsystemer (ikke IBM i For Power Systems)
• Administration af Cloud tjenester
• Administrering af Virtualiseringsløsninger
• Hardware fejlsøgning og udskiftning, på servere og SAN
• Driftsopgaver såsom backup kontroller, brugeradministration osv.
• Printer installation og support.
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Prisgruppe C, takst 1272,96
• Sikkerhedsgennemgang af internetsikkerhed. Firewall, VPN, åbne webservices 

osv.
• Rådgivning omkring firewall og vpn løsninger, samt implementering
• Rådgivning vedr. infrastruktur
• Rådgivning omkring interne servere og implementering
• Rådgivning omkring virtualisering og implementering
• Rådgivning omkring Cloud tjenester og implementering
• Installation af databaser og opsæt af disse
• Installation af Serveroperativsystemer og opsæt af disse
• Performanceanalyser og tuning af servere
• Patch management af operativsystemer (IBM i For Power Systems)
• Styresystemsopgraderinger
• Programmeringsopgaver
• Undervisning og vidensformidling
• Fejlsøgning af problemer
• Rådgivning og implementering af backupløsninger
• Licensgennemgang
• Rådgivning omkring licensering
• Rådgivning omkring persondataforordning og revisionskrav for datasikkerhed.
• Forensic IT, genskabelse af slettede data mm.
• Bisidder ved kontraktforhandlinger

Prisliste gældende fra d. 1/08/2021. Alle priser er i DKK og ekskl. moms.
Timepris er pr. påbegyndt 0,25 time.
Kørsel til on-site besøg, afregnes til 26,- pr. km. udregnet fra Nørregade, Herning.
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