
Stadig fl ere bedrifter velger å overlate drift og vedlikehold av sin it-infrastruktur til profesjonelle. Blant våre kunder er både 
små og store bedrifter som ønsker å erstatte eller supplere egen it-stab med vår spisskompetanse på ett eller fl ere områder. 
Siden 1992 har IT Systemer levert tjenester med svært høy driftssikkerhet og ikke minst support som er tilgjengelig når 
oppdragsgiveren trenger det! Alt dette til faste og forutsigbare kostnader. Ta kontakt med oss, så fi nner vi sammen frem til 
løsningene din bedrift har behov for.

Les videre på neste side.Les videre på neste side.

Dette er en driftsavtale for bedrifter med egen it-stab, men som ønsker 
avlastning og vår tilleggskompetanse på enkelte områder. I slike avtaler 
tar vi ofte ansvar for de virksomhetskritiske delene av it-nettverket, 
mens bedriftens egen stab ivaretar andre støttefunksjoner. Vi har 
spesialkompetanse innenfor drift av serverrom, sikkerhet og nettverk. 

Driftsikkerhet
Med Driftsavtale Funksjoner vil en eller fl ere faste konsulenter fra IT Systemer sørge for 
service og vedlikehold av visse kritiske systemer i din bedrift. Dette dreier seg som regel om 
de delene av datanettverket som absolutt ikke bør stanse. Vi benytter avansert teknologi 
for å overvåke systemenes status fortløpende. På den måten retter vi de fl este feil før 
brukerne merker at noe er galt. Slik sørger vi for at systemene har svært høy oppetid og 
fungerer når det skal. fungerer når det skal. 

I de tilfeller hvor brukeren selv melder fra om feil, sørger driftsavtalen med IT Systemer for I de tilfeller hvor brukeren selv melder fra om feil, sørger driftsavtalen med IT Systemer for 
at du faktisk får hjelp når du ringer og enda viktigere; en løsning på problemet. Avtalen at du faktisk får hjelp når du ringer og enda viktigere; en løsning på problemet. Avtalen 
garanterer mindre enn 2 timers responstid alle virkedager mellom 08-16 ved driftsstans garanterer mindre enn 2 timers responstid alle virkedager mellom 08-16 ved driftsstans 
eller andre systemfeil.

IT Systemer tilbyr også en tilleggsavtale Vaktordning som gir support i avtalte tidsrom IT Systemer tilbyr også en tilleggsavtale Vaktordning som gir support i avtalte tidsrom 
på kveldstid og natt, kontinuerlig eller i spesielt utsatte perioder av året. For eksempel på kveldstid og natt, kontinuerlig eller i spesielt utsatte perioder av året. For eksempel 
kan sårbarheten for driftsstans være ekstra stor i forbindelse med måneds-, kvartals- og kan sårbarheten for driftsstans være ekstra stor i forbindelse med måneds-, kvartals- og 
årsavslutning.
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DRIFTSAVTALE FUNKSJON



Hovedkontor Oslo

IT Systemer AS
Drammensveien 41
N-0271 Oslo
Tlf: 97 100 100
epost: post@it-systemer.no

avd. Askim

IT Systemer AS
Indre Østfold Næringspark
N-1814 Askim
Tlf: 97 100 100
epost: post@it-systemer.no

avd. Hallingdal

IT Systemer AS
DBC Næringshage, Gamleveien 6
N-3550 Gol
Tlf: 97 100 100
epost: post@it-systemer.no

avd. Kristiansand

IT Systemer AS
Elvegata 4
N-4610 Kristiansand
Tlf: 97 100 100
epost: post@it-systemer.no

www.it-systemer.no

Kvalitetssikring
En av de viktigste sidene ved denne driftsavtalen er forebyggende tiltak, i form av 
kontinuerlig overvåkning, feilretting og vedlikehold. Ved at potensielle feil oppdages 
tidlig, spares bedriften for kostbar driftsstans. Reparasjoner kan dermed utføres uten å 
forstyrre daglig drift. 

Bruk en krone og spar ti
Alt for mange bedrifter har erfart at det kan være svært kostbart å ikke kvalitetssikre sitt 
it-nettverk gjennom en fast serviceleverandør. Uten en driftsavtale blir man ofte prisgitt 
tilfeldige servicepersoner som ikke alltid kan komme på kort varsel. 

Faste servicepersoner med detaljert kunnskap om systemene vil raskere kunne rette 
feil som oppstår, og på den måten redusere nedetid ved driftsstans og andre kritiske 
problemer. 

Med Driftsavtale Funksjoner får din bedrift en eller fl ere faste konsulenter som sørger 
for kontinuerlig oppfølging, rask responstid og detaljert kunnskap. Dette gir færre tapte 
arbeidstimer for bedriften og lavere kostnader.

Driftsavtale Funksjoner er en omfattende og sikker avtale, men ikke veldig kostbar. 
Antall brukere og sårbarheten for driftsstans, avgjør hvor omfattende avtale man 
trenger. Kostnadene er faste og forutsigbare, uansett driftsavtalens omfang. Timeprisen 
er betydelig redusert i forhold til support uten fast avtale. Med en driftsavtale hos oss 
unngår du også irriterende skjulte kostnader, som betaling for oppmøte, reise, diett, 
parkering m.v.


