
Ett enklare sätt att byta ut IT-utrustning

Fokusera knappa IT-resurser på att prioritera innovationer

3stepIT.se

Administrationen kring utbyte av 
enheter år oundviklig. Det är en 
återkommande, tidskrävande rutin, och 
det är hög tid att den automatiseras. När 
leverantör och enheter väl har valts ut, 
hanterar 3ChooseIT administrationen 
kring själva utbytena, och ger IT- och 
Finansavdelningarna kontroll vid kritiska 
steg i processen.

Med 3ChooseIT kan du:

• Erbjuda användare utbytesval
• Automatisera utbytesprocessen
• Få bättre kontroll
• Förbättra IT-servicegraden
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3ChooseIT-processen

För att komma igång med tjänsten, väljer 
ditt IT-team ut enheter de har för avsikt 
att supporta. Man kan sätta upp olika 
produktkataloger, anpassade för olika 
användare, baserade på deras behov. 

Enhetsutbyte börjar i god tid när 3stepIT:s 
normala End-of-lease-process aviserar 
att det är dags för vissa utbyten. Detta är 
första kontrollsteget: enskilda utbyten 
kan godkännas, skjutas upp eller 
stoppas (vilket innebär att den gamla 
enheten lämnas tillbaka, alternativt att 
leasingperioden förlängs).

När enhetsutbyte godkänns sker följande:

1. Slutanvändarna får en länk till en 
portal (MyAsset) där de kan välja 
enheter från en produktkatalog.

2. Slutanvändaren väljer sin enhet 
från produktkatalogen på MyAsset-
portalen.

3. Valen registreras i 3stepIT:s asset 
managementsystem (Asset NG). 

       IT-avdelningen kan gå igenom valen 
och göra ändringar eller godkänna 
valen.

4. Efter godkännande beställs enheterna 
automatiskt.

3ChooseIT-tjänsten är baserad på input från kunder och har utvecklats 
för att automatisera utbyte av enheter vid slutet av produkternas liv. 
Processen ger slutanvändarna ett val, medan du har kontroll över alla 
steg igenom hela processen

3ChooseIT
Enkel hantering
av enhetsutbyten

https://www.3stepit.com


Passar den här tjänsten mig?

3stepIT.com

•     Har din verksamhet mer än 200 
stationära- eller bärbara datorer?

•     Överväger du att låta dina anställda 
välja sin egen enhet (Choose-Your-
Own-Device  CYOD)?

•     Spenderar din IT-avdelning mycket 
tid på att byta ut enheter inom 
organisationen?

•      Skulle IT-teamet kunna göra något mer 
produktivt om de inte arbetade med 
enhetsutbyten?

•     Upplever dina användare befintlig 
utbyteshantering som besvärlig?
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Hållbar IT-livscykelhantering 
Vi tar hand om världens teknik och tar därmed hand om världen. Vi hjälper våra kunder att hantera tekniken på ett 
hållbart, smidigt och kostnadseffektivt sätt. Vår tekniklivscykelsmodell gör cirkulär ekonomi till en verklighet.
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Beställ Demo av 3ChooseIT

Säkerställ att enheter alltid byts ut i tid, och att de nya enheterna når upp till användarnas förväntningar. Det är en fördel 
om den total ägandekostnaden är ekonomiskt optimal, i enlighet med intentionerna när enhetsutbytena ursprungligen 
planerades.

Hur mycket kostar tjänsten?

3ChooseIT har en initial engångskostnad 
och en månatlig abonnemangsavgift 
som täcker genomgång av de valda 
enheterna samt mjukvaruinstallation 
och -uppdatering. Därefter debiteras en 
engångsavgift per utbytt enhet.

Tjänsten är byggd som ett tillbehör till 
Asset NG, vilket gör att kostnaderna hålls 
nere. Den exakta kostnaden kommer 
givetvis att bero på komplexiteten i det 
enskilda fallet, så begär gärna in en offert 
från oss.

3ChooseIT är ett tillägg till Asset NG, där enhetsinformation används för att 
erbjuda en tillförlitlig enhetsutbytestjänst som är anpassad till användaren.

3ChooseIT automatiserar enhetsutbyten

Om två eller tre av dessa kriterier stämmer in på din organisation,
bör vi diskutera hur 3ChooseIT kan höja din IT-servicegrad.

https://www.3stepit.com
https://se.3stepit.com/content/demo-vara-it-tjanster

