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I dag er mobilitet et nøgleord, som ikke er til at overse i 

hverdagen. Det er en præmis, som der ikke kan gås på 

kompromis med. Desværre kommer mobiliteten ofte på 

bekostning af sikkerheden.  

Produktivitet  og optimering af netop disse to aspekter 

ligger formodeligt højt på de fleste menneskers dagsor-

den. Faktum er dog, at den forkerte IT- løsning ofte 

bliver en stopklods i denne forbindelse.  

Den tendens vil vi gerne gøre op med.  

Hos A-one Solutions ved vi, hvordan du bliver mobil, 

uden at gå på kompromis med sikkerheden. Ligeledes 

er personlig support og drift i højsædet. Dette sam-

menholdt med den rigtige løsning, fjerner nævnte stop-

klods.  

Vi arbejder ud fra et fælles mål; at din IT- løsning altid 

er tilpasset dine behov og er driftet bedst muligt. 

IT- udgifterne i en virksomhed er i dag typisk stigende. 

Vi lover ikke, at der kan spares på IT- budgettet, men vi 

lover til gengæld høj kvalitet og at pengene bruges op-

timalt. 

Lad os være din IT- afdeling og lad os varetage driften. 

Vores systemer hjælper os til at forebygge frem for at 

samle op - dette giver dig en problemfri hverdag. 

Vores hotline sidder klar til at besvare alle typer spørgs-

mål, uden nogle ekstraomkostninger. 

Dette gør sig også gældende for, hvordan vi har sam-

mensat vores abonnementsløsninger. Der er ingen bin-

ding og du slipper for kedelige ekstraregninger. 

- hos os er al support vedr. din løsning inkluderet i  

prisen. 

Vi påbegynder alle supportsager inden for en time og 

Lokal IT  

 Levering og konfiguration af hardware og software 

 Løbende drift af servere og infrastruktur 

 PC, Notebook, Smartphones og Tablets 

 

Hosting & Cloud 

 Dedikerede Linux- og Microsoft-servere 

 Hosted Exchange og Exchange Online 

 Fjernskrivebord med nyeste Office 

 Office 365, Lync, SQL, Sharepoint, Azure 

 Online Backup 

Drift & Support 

 Drift og personlig support af din løsning 

 Personlig hotline til alle brugere  

 Én support til alle opgaver - vi koordinerer 

 

Sikkerhed   

 24/7 overvågning & beskyttelse 

 Håndtering og implementering af sikkerhedstiltag 

 

Rådgivning 

 Rådgivning om alt fra køb af PC til ny Cloud-løsning 

Øg din virksomheds mobilitet og 

produktivitet med den rigtige IT- 

løsning og rådgivning 

Få en bedre og mere tidsvarende 

IT-løsning med de rigtige valg 
Med indholdet i vores ”værktøjskasse” skræddersyer vi netop den løsning, der passer dig: 



Vi er parate, når du har brug for vores support og vi 

har bolden indtil opgaven er løst. 

I dag er datasikkerhed et vidt begreb - vi gør det en-

kelt og let. Vi hjælper brugere med at agere på mail og 

sociale medier på en måde, som fjerner mange risici. 

Vores systematiske overvågning fanger langt de fleste 

uregelmæssigheder og vi kan derfor forebygge sikker-

heden omkring dine data. 

I vores rådgivning er sikkerhed altid et vigtigt punkt. Vi 

er stolte af, blandt andet, at være et Microsoft-hus. 

Især fordi vi blandt deres mange produkter kan finde 

den helt rigtige løsning, der passer til dit behov og din 

virksomhed. Eksempelvis alle de varianter, der findes af 

Office-pakken. Fortæl os, hvordan du vil arbejde, så 

finder vi den rigtige pakke, hvor både mobilitet og sik-

kerhed er i top. 

Dansk support er ikke længere en naturlighed indenfor 

IT. Hos os vægter vi, at du altid modtager support fra 

en dansktalende konsulent således, at du altid får en 

hurtig og ensartet support.  

Er du tilfreds med en reaktionstid på 48 timer i suppor-

ten, så vil du kunne finde mange cloud-løsninger, som 

passer til det behov. 

Hos os er reaktionstiden på alle typer supportkald, til 

sammenligning, under 1 time. 

Hvis uheldet er ude og du bliver ramt af virus, ransom-

ware, phishing eller andet, så træder vores ”Recovery-

plan”  i gang. Eksempelvis kan vi hente enkeltstående 

filer direkte ud af backup’en. Backup’en kan altid tilpas-

ses lige nøjagtigt dit behov og er blandt andet medvir-

kende til optimale sikkerhedsforhold. 

Kort sagt, vi passer på dine data uanset hvor du er... 

Vi passer på dine data uanset 

hvor du er - vores personlige og 

danske support giver dig tryghed 



Hvad siger vores kunder? 
Hvem kan bedre fortælle om, hvad vi står for, end vores kunder - læs, hvad de siger... 

”VI har netop indgået en aftale med A-one Solutions 
om, at de skal hoste vores IT. For os har sikkerhed og 
mobilitet været nogle af overskrifterne i valg af løsning. 
Dernæst har det været vigtigt, at A-one Solutions løfter 
og varetager hele migreringen til den nye løsning, så vi 
kan gøre det, vi er bedst til ”at sælge en god kop kaffe” 

Hos Kaffemøllen har vi travlt og har netop åbnet afde-
ling i Jylland og det uden at have IT i tankerne, for med 
den nye løsning kan forretningen vokse, uden at tænke 
på IT. 

Kom gerne forbi til en kop rygende varm kaffe og hør, 
hvorfor jeg kan anbefale A-one Solutions.” 

Claus Clausen, medejer – Kaffemølle A/S 

”Hos Censea ”løfter vi bogføring til et ledelsesværktøj” 
og derfor er det vigtigt, at vi kan have fokus på vores 
kunder og ikke vores IT. Derfor har vi valgt A-one Soluti-
ons til at varetage vores IT, så vi kan koncentrere os om 
kunderne. 

Vi har valgt en løsning med Fjernskrivebord, som gør, at 
vi kan arbejde uanset hvor vi befinder os. Det er klart en 
fordel, at vi kan sidde hos en kunde og arbejde, lukke 
ned og fortsætte tilbage på kontoret, direkte hvor vi slap 
- uden at skulle gemme på USB-nøgle eller lignende. 

Datasikkerhed er meget vigtigt for os, da vi jo omgås 
fortrolige oplysninger fra vores kunder – derfor var A-
one Solutions rådgivning vigtig i beslutningsprocessen.   

Jeg kan kun anbefale A-one Solutions…” 

Jan Drøscher, Indehaver - Censea Consulting 

”Rigét har haft et langvarigt samarbejde med A-one 
Solutions. Det startede med helt almindelige support- 
opgaver, som hurtigt blev til en outsourcing af IT-
driften. Senere er alt blevet lagt over til A-one Solutions, 
som i dag hoster hele vores IT-løsning. 

Vi har valgt at outsource vores IT, hvilket betyder, at 
servere og mail er placeret hos A-one Solutions i deres 
datacenter. Herudover varetager A-one Solutions vores 
drift og alle typer for support-opgaver. 

For os er det vigtigt af kende personerne under IT-
kasketterne og det er vigtigt, at de kender os. Vi er ikke 
blot et nummer og A-one Solutions - eller rettere Peter 
og Lars - kender vores behov og ikke mindst den skræd-
dersyede løsning, vi arbejder med i hverdagen. Det giver 
den tryghed, vi har brug for i Rigét.”   

Peter Balstrup, Direktør & Partner – Rigét A/S 

”Vi har i både overgangs- og driftsfasen oplevet A-One 
Solutions som en særdeles imødekommende og fleksibel 
hostingpartner. Tilbuddet var pænt udspecificeret og 
overskueligt og selve migreringen fra vores gamle plat-
form foregik med minimal gene for vores brugere. Efter-
følgende har vi oplevet, at supportsager besvares og 
løses hurtigt af udelukkende høflige og kompetente 
medarbejdere. 

Jacob Sivertsen, Projektleder  - F.J. Poulsen’s Anlægs-
gartneri A/S 

”Vi holder altid, hvad vi lover…” 
”IT og valg af den rigtige IT-løsning handler i dag ofte om tillid, derfor 

er det vigtig for os, at et ord er et ord. Vi er specialister indenfor drift af 

individuelle IT-løsninger og alt er pakket ind i personlig support. 

Lad A-one Solutions blive din IT-leverandør, og vi skal ikke skuffe dig. 

Vi har de fornødne kompetencer og vi uddanner os løbende således, at 

vi er klædt på til både i dag - men næsten vigtigere, også i morgen. 

Vi passer på dine data, uanset hvor du er….” 

Per Simonsen, Partner A-one Solutions 


