
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.
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www.it-systemer.no     post@it-systemer.no     tlf: 97 100 100

SUPPORTAVTALE FERIEVIKAR
Dette er en supportavtale som er tilrettelagt for bedrifter som har en eller 
fl ere egne it-medarbeidere. Når disse har ferie oppstår det gjerne et behov for 
ekstern hjelp for å sikre driften av nettverk og maskinvare.

Stadig fl ere bedrifter benytter en vikar fra IT Systemer for å unngå sårbarhet 
i forhold til driftsstans og tekniske problemer. Med Supportavtale Ferievikar 
har din bedrift en garanti for rask respons, problemløsning og daglig support, 
utført av en it-vikar som ivaretar bedriftens nettverk og maskinvare under 
ferieavvikling.

Alltid hjelp å få
Noen bedrifter har behov for en vikar som arbeider fulltid når bedriftens egen it-
medarbeider har ferie. Andre bedrifter er kun avhengig av at visse driftsmessige rutiner medarbeider har ferie. Andre bedrifter er kun avhengig av at visse driftsmessige rutiner 
ivaretas.  Dette avhenger naturligvis av bedriftens virksomhet og nettverkets omfang. Vi ivaretas.  Dette avhenger naturligvis av bedriftens virksomhet og nettverkets omfang. Vi 
tilpasser ferievikarens arbeid helt og holdent etter din bedrifts behov.

Med Supportavtale Ferievikar garanterer vi mindre enn 4 timers responstid mellom 08 og 16 Med Supportavtale Ferievikar garanterer vi mindre enn 4 timers responstid mellom 08 og 16 
alle virkedager ved driftsstans eller andre betydelige feil. Vi benytter et system som gjør at alle virkedager ved driftsstans eller andre betydelige feil. Vi benytter et system som gjør at 
vi med oppdragsgiverens tillatelse kan ” ernstyre” all maskinvare med internettilkobling, og vi med oppdragsgiverens tillatelse kan ” ernstyre” all maskinvare med internettilkobling, og 
dermed gi rask support når som helst. På denne måten unngår brukeren lange telefonsamtaler dermed gi rask support når som helst. På denne måten unngår brukeren lange telefonsamtaler 
med utførlige forklaringer for en ”blind” it-konsulent i den andre enden av røret.med utførlige forklaringer for en ”blind” it-konsulent i den andre enden av røret.

I forkant av vikariatet vil vi bruke nødvendig tid, normalt en arbeidsdag, for å dokumentere I forkant av vikariatet vil vi bruke nødvendig tid, normalt en arbeidsdag, for å dokumentere 
og sette oss grundig inn i bedriftens nettverk.



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
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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
Supportavtale Ferievikar er en kostnadseff ektiv avtale. Din bedrift betaler for vikarens på 
forhånd avtalte arbeidstid og en fast sum per måned for å være tilknyttet avtalen. Fungerer 
systemene problemfritt i perioden, får man ingen ekstra kostnader utover dette. 

Skulle imidlertid uforutsette systemfeil oppstå utenfor ferievikarens faste arbeidstid, gir avtalen 
en garanti for at problemet blir tatt hånd om, og man belastes kun for medgått arbeidstid. 
Timeprisen er for øvrig betydelig redusert i forhold til support uten noen fast avtale.

Et personlig forhold
Vi har erfart at mange av våre oppdragsgivere benytter denne tjenesten år etter år. Der det 
er mulig, benytter vi en fast konsulent hos hver kunde, som da vil kjenne det lokale utstyret 
og nettverkets struktur. Ikke minst er dette viktig for en eff ektiv dialog med bedriftens egen 
it-ansvarlig. 


