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IT-drift och säkerhet på arbetsdatorer & servrar.
Dags för nya vägval inom IT-drift?
Många företag står inför ett vägval om IT-driften. Ofta
uppkommer frågan om att outsourca IT-drift & service
eller ha egna IT-resurser. Så låt oss berätta om hur vi på
Prime One kan göra både IT-drift och IT-säkerhet
effektivare och säkra en driftsäker miljö för medarbetare
både på jobbet och hemma 24/7.

Låt oss ta hand om inköp, bevakning & drift av er IT-miljö
Låt våra tekniker sköta er IT. Vi börjar med en inventering av
befintlig miljö och tar därefter fram de bästa lösningarna för
er vad gäller drift, säkerhet och funktionalitet.
Vi ansvarar för IT driften för många kunder och vi har personal
som specialiserar sig på att följa med i de senaste trenderna
för IT-drift och säkerhet.

Office 365, backup (i molnet eller lokalt), säkerhet, internet, virushantering,
nätverk (trådlösa eller trådbundna) och fungerande datorer är vi bra på.
Våra tekniker installerar och underhåller hårdvara och programvaror samt ser till att er miljö er
avbrottsfri och fungerar 24/7. Med vår lokala närvaro och möjlighet att på distans eller på plats lösa
IT-relaterade utmaningar är vår styrka.

Låt oss hjälpa dig med skyddet mot moderna Ransomwaretrojaner (t.ex. ”Postnord”)
Största IT-hotet idag är Ransomeware. Du får ett mail med en dold fil som
krypterar din hårddisk. Öppnar du filen kan alla företagets datorer/servrar
smittas och krypteras. Mot en lösensumma kan du få en avkrypteringsnyckel.
Om den fungerar eller inte beror på vem bedragaren är. Med vår
MailProtection stoppar vi 99 % av all spam och 100 % av alla virus.

Prime One AB • Rallarvägen 41 • 184 40 Åkersberga
08–5010 8610 eller 08-410 907 41 • info@primeone.se • www.primeone.se
Org. nummer: 556871-5352 • Företaget innehar F-skattsedel

TRYGG IT SUPPORTAVTAL MED PRIME ONE AB TEL: 08-410 907 41

Vår ”agent” administrerar och övervakar säkerheten
på datorerna
Vi installerar vår agent på era datorer. Agenten är vår hjälpreda som
styr applikationer och säkerhet enligt våra regler.
Genom den kan våra tekniker sköta er datamiljö centralt och anpassa ert säkerhetssystem med
Antivirus, filter, patch-hantering med mera. Vi kombinerar de
säkerhetsapplikationer och säkerhetsinställningar som är bäst just
nu. Ändrar sig hotbilden så ändrar vi applikationer och
inställningar.
Ni sitter aldrig fast med gamla licenser som inte längre löser era
problem. Alla licenser för säkerhetsprodukter vi använder ingår i
månadspriset.

Utnyttja vår samlade kunskap
Vår personal följer trender hos alla våra kunders
datorer. Genom vårt avancerade drift- och
övervakningssystem får vi dessutom trender från
ett stort antal andra datorer runt jorden.
Därmed kan vi förebygga många problem innan de
påverkar er. Våra tekniker jobbar löpande för att
anpassa och optimera era datorer för maximal
säkerhet och minimalt stillestånd. Eftersom vi
sköter många datorer så blir det ett mycket effektivt utnyttjande av våra experter.

Vi sköter era datorer på distans eller på plats.
När vi anpassat datorerna så kan vi centralt utnyttja våra verktyg på många kunder samtidigt. Ni får
tillgång till våra duktiga tekniker som löpande hittar nya sätt att effektivisera och skydda era datorer.
Vår driftplattform gör det lätt för oss att snabbt applicera vår nya teknik och inställningar utan att
störa användarna.
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Vi håller datorerna rullande
Som en extra bonus så ser vi till att dina datorer fungerar bättre.
Vi jobbar med proaktivt underhåll så att dina datorer går så bra som
möjligt. Vi jobbar med att förebygga driftstoppen så att er personal
kan maximera sin effektiva tid.
Våra tekniker letar löpande sätt att optimera era datorer. Och
genom vår driftplattform kan vi göra förändringar ökar
driftsäkerheten

En riktig backup i molnet (daglig)
Alla datorer som innehåller viktig data behöver en bra backup.
Vi har integrerat en riktig molnbackupmjukvara som lagrar ett
antal filversioner och dessutom arkiverar data varje månad i
flera år.
Oavsett om användare tappar bort en fil, skriver över en fil eller
råkar ut för virus eller hårddiskproblem så kan vi återställa data
snabbt och säkert. All data lagras helt krypterat.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med Trygg IT – både på jobbet och
hemma.
Välkommen!
Nils Degerholm (0733-964 333) nils@primeone.se
Prime One AB
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