
Hela  
inventarieförteckningen   
på ett ställe
När företaget växer blir det allt svårare att övervaka och hantera IT-utrustningen. 
Att lägga en budget blir en utmaning och oväntade underhållskostnader kan 
lätt skena iväg. Risken finns att ingen har riktig koll på utrustningens skick och 
huruvida programvaran är uppdaterad.

Tänk om allt kunde hanteras från ett  
och samma ställe!

Företagets data  
under kontroll
Det är lättare att skydda data på 
enheterna om du vet var de finns 
och vem som använder dem.

Vad? Var? När? Hur mycket?

Vet du
 о vilka enheter som finns i företaget?

 о vilka enheter som används och vilka 
som har tagits ur bruk? 

 о när enheter behöver bytas ut?

 о om data på enheterna raderas på ett 
säkert sätt?



Tre steg mot      
smart hantering av IT-utrustning 
Vår inventarieförteckning hjälper dig att hantera företagets IT-utrustning  
genom hela livscykeln:

1. ANSKAFFA IT
 о granska och godkänna beställningar och leveranser  

av utrustning
 о övervaka, hantera och schemalägga installationer
 о administrera och spara hyreskontrakt online

2. ANVÄNDA IT
 о allokera kostnader efter avdelning eller projekt
 о flytta enheter som inte används till nya platser 
 о optimera utbyte av enheter  

3. ÅTERTA IT
 о bekräfta returer, förlängda hyresperioder och inköp
 о beställa en uppsättning returnerade enheter
 о Säkerställa att alla data raderas på ett säkert sätt 

All uppdaterad information  
på ett och samma ställe

Våra certifierade processer  
garanterar radering av data  
och en fullständig, spårbar  
verifieringskedja för  
IT-utrustning som tagits  
ur bruk.

Du vet alltid vilka enheter som används,  
var de befinner sig och när de behöver bytas ut. 

Lättlästa rapporter ger beslutsunderlag baserat  
på faktisk information.

Få bättre kontroll över kostnaderna  
och håll budgeten. 

Undvik överraskningar och fatta  
välgrundade beslut. 

Se till att tekniken används på bästa  
möjliga sätt.
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