
Vårt koncept för livscykelhantering är bra för  
miljön samtidigt som det ger högre produktivitet, 
lägre kostnader och ökat IT-skydd mot intrång 
och dataläckage.

Spara både  
pengar och miljö!

EFFEKTIV IT-ARBETSPLATS
Hållbart, säkert och kostnadseffektivt

Sänk totalkostnaden 

med upp till 23,5%
”

”



EFFEKTIV IT-ARBETSPLATS

Låt oss stanna upp en stund
Handen på hjärtat, vad sägs om…

 » …kunna sova gott om natten med vetskap om att  
din IT-miljö är skyddad mot intrång, dataförlust  
och dataläckage?

 » …att få bukt med krånglande utrustningar som  
skapar bekymmer för dina användare för att i  
stället kunna lägga din energi på att utveckla  
din verksamhet?

 » …att kunna sänka dina kostnader och budgetera  
fullt ut vad den faktiska kostnaden är för  
dina IT-arbetsplatser?

 » ...att ta ett viktigt miljöansvar?

Fundera gärna vidare ett tag på detta  
medan vi bygger på med lite trender och  
utvecklande analyser.
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Hållbart, värdeskapande och  
effektivt i molnet
Det handlar om en modern, kostnadseffektiv 
och molnbaserad lösning som innebär att du 
slipper att spendera onödig tid på saker som 
inte är värdeskapande.

Via detta koncept kan du, till en fast kostnad,  
i stället arbeta riktigt effektivt i en hållbar och 
stabil IT-miljö som är GDPR-säkrad med skydd 
mot intrång, dataförlust och dataläckage.

Du bidrar samtidigt till en hållbar miljö  
genom att vi tillsammans bygger en cirkulär 
ekonomi där resurser och produkter används 
mer effektivt.
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För dig i rollen som IT-chef

Massor av fördelar från 
början till slut
Alla strävar efter en proaktiv IT-avdelning, men det är 
tyvärr lätt hänt att medarbetarna i stället fastnar i de 
dagliga frågorna. En av de viktigaste fördelarna med 
tjänsten Effektiv IT-arbetsplats är att den frigör den  
strategiska potentialen för digitala förbättringar. 

Den eliminerar nämligen i stort sett samtliga dagliga  
rutinuppgifter som exempelvis uppdateringar och  
underhåll. Till detta kan även läggas att vår  
supportfunktion tar över de flesta vanliga användar-  
och utrustningsproblematiker.

EFFEKTIV IT-ARBETSPLATSEFFEKTIV IT-ARBETSPLATS



Tjänsten ombesörjer centraliserad övervakning, underhåll  
och uppdateringar. 

Till detta skall läggas säkerhetskopiering och antivirusskydd  
samt GDPR-kompatibla policys för lösenord, kryptering, lagring 
och kommunikation. 

Drift, säkerhet och GDPR 

Med våra färdigkonfigurerade lösningar och funktioner  
behöver du inte lägga tid i onödan på att installera och ställa  
in olika parametrar. 

Allt är klart för att användas direkt och nödvändiga  
instruktioner finns lättillgängliga på ett pedagogiskt sätt. 

Installationer och konfigureringar 

Du slipper bekymmer med utrangerad utrustning och risk för  
dataförluster och spridning av företagskritisk information.  

Tjänstens tillhörande datadestruktioner sker enligt strikta  
rutiner för att säkerställa så att inget kommer i orätta händer. 

Avveckling
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Minimerade dataförluster
Skrotade IT-hårdvaror utgör grogrunden för 
säkerhetsrisker. Utan genuin datadestruk-
tion är det lätt att känslig information som  
inloggningar, e-postmeddelanden, doku-
ment, bankdetaljer och webbläsarhistorik 
kommer i helt fel händer. 

Det är i detta sammanhang inte enbart  
ovanstående exempel på innehåll som kan  
missbrukas. Även företags image och  
värderingar kan få sig en törn.  

Dessutom kan GDPR-överträdelser stå  
på spel. Du riskerar både svårreparerade 
goodwillskador och rättsliga åtgärder i de  
fall då tredjepartsdata eventuellt läcker ut  
på marknaden. 
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ARBETSPLATS SOM TJÄNST

EFFEKTIV IT-ARBETSPLATS

För dig som medlem i ledningsgruppen

Strategiskt arbetssätt med  
kostnadskontroll
Tack vare lösningens fasta månadskostnad för  
hårdvaror, programvaror, tjänster och support får du 
som ledningsgruppsmedlem såväl ett bra grepp om 
IT-relaterade frågor som fullständig kostnadskontroll. 

Exempel på andra viktiga mervärden är att din  
IT-avdelning kan koncentrera sig på strategiska frågor 
gällande er digitala utveckling och stärka er konkur-
renskraft  i stället för olika handpåläggningar. 

Lösningen förenklar även det dagliga digitala arbetet för 
samtlig övrig personal som kan fokusera ostört på vad 
de verkligen skall utföra.
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* The Total Economic Impact of Dell’s PC Lifecycle Services 
http://i.dell.com/sites/csdocuments/Learn_Docs/en/The_Total_Economic_Impact_of_Dell_PC_Lifecycle_Services.pdf
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Sänk totalkostnaden  
med upp till 23,5 %
Nyckeln till framgång för Effektiv IT-arbets-
plats och säker hårdvaruförsörjning består  
av standardisering av hårdvara i kombination 
med en hel livscykelplan tillsammans med  
support och underhåll.

Det finns en studie från Dell och Forrester*  
i februari 2018 som vi ställer oss bakom  
som påvisar att du kan sänka din organisa-
tions totalkostnader för klienthantering  
med upp till 23,5 %, om du väljer att jobba  
utifrån detta.
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Attraktiv  
arbetsgivare
Den samlade kompetensen är ett  
företags viktigaste resurs och en viktig 
framgångsfaktor. 

Värdefulla medarbetare måste få rätt 
IT-support och det stöds verkligen  
via denna tjänst.  

Man måste helt enkelt ges rätt förutsätt-
ningar för att vara produktiv samtidigt  
som man känner sig fri att göra sitt  
jobb i samklang med sitt privatliv. 

Att erbjudas flexibilitet i sin arbetssituation 
genom att ha tjänster tillgängliga även när  
man är på resande fot och kunna  
arbeta när, och där, de vill.
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Produktiv 
organisation
Den snabba digitala utvecklingen innebär att 
förutsättningarna hela tiden ändras för att 
göra affärer. 

Att då tynga ner den interna IT-avdelningen 
med dagliga rutinuppgifter, som lätt kan  
läggas ut, känns inte som en speciellt bra idé. 

Med en färdiginstallerad ersättningsdator,  
inklusive data, på plats samma arbetsdag  
eller arbetsdagen därpå minimerar du  
stilleståndet i organisationen och skapar  
förutsättningar för en hög och kontinuerlig 
produktion.

Arbetet bör i stället fokuserar på att kunna 
förverkliga morgondagens affärspotentialer.
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Kostnadskontroll 
och kassaflöde
I och med att våra tjänster baseras  
på fast månadskostnad och material  
som finansieras via leasingavtal kan du  
budgetera dina IT-kostnader och erhål-
la den, ack så viktiga kostnadskontrollen, 
utan att mötas av oförutsedda utgifter. 

Det innebär i sin tur att du inte behöver  
binda kapital på samma sätt som förut.  
I stället kan du nyttja likvida medel för  
mer produktiva investeringar.
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Minskade avskrivnings- 
kostnader med 30 – 50 %
Kombinationen av att en normal livslängd 
för IT-utrustning uppgår till tre år med  
efterföljande skrotning eller materialåter-
vinning innebär att den första användaren 
måste ta hela avskrivningskostnaden ner 
till ett nollvärde. 

I och med att tjänsten innefattar renovering 
och avyttring på second hand-marknaden 
kan avskrivningskostnaden minskas med 
30–50 % för den första användaren. 
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Hyr i stället för  
att binda kapital
Förutom minskade kostnader  
för avskrivningar innebär det aktuella  
konceptet att mindre kapital kommer att 
bindas upp av ”oproduktiva” investeringar. 

I och med detta kan ditt företag  
erhålla bättre ekonomiskt utrymme för  
att genomföra investeringar som i stället 
kan utveckla din kärnverksamhet.
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Halverad 
miljöpåverkan
I stället för att en IT-produkt skrotas efter 
tre års användning kan den renoveras så  
att den erhåller en livslängd upp till 5–6 år. 

Med tanke på att nästan alla miljörelaterade 
kostnader uppstår i den ursprungliga råva-
ran och i tillverkningsprocessen betyder det 
att miljöpåverkan praktiskt taget halveras. 

När utrustningen sedan slutligen skrotas  
har vi i och med denna process maximerat 
dess nyttjandegrad fullt ut.
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Alla tjänar på  
återanvänd IT-hårdvara
Vårt koncept för återvinning av IT-hårdvara består  
av ett rigoröst samarbete med företaget 3 Step IT.  
Företaget är specialister inom det aktuella området  
och detta sedan många år tillbaka. 

Vi talar om ett smart sätt att uppnå flera fördelar,  
inte bara för miljön utan även för ditt företag. Tanken är 
att utrustningar som inte möts av dina krav fortfarande 
kan utgöra viktiga värden för någon annan.  

Det handlar om grunden för en cirkulär ekonomi som 
sammanfattat medför att alla inblandade tjänar på 
återanvänd IT-hårdvara.
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Effektiv IT-arbetsplats  
- I Praktiken
 » Du hyr en komplett IT-arbetsplats med  

de datorer och de tillbehör och programvaror 
samt försäkringar som du behöver under  
36 månader

 » Glöm allt vad inköp heter! I stället betalar du en 
fast och budgeterbar månadskostnad och kan 
enkelt skala systemet efter behov eller budget

 »  Vi övervakar och underhåller säkerhets- 
uppdateringar och backup:er

 » Vi ger dig skydd mot intrång , dataförlust och  
dataläckage över hela livscykeln

 » Du får support och stöd från vår Servicedesk  
under klientens livscykel

 » Under samma tidsperiod får du även tillgång  
till en självbetjäningsportal
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Några axplock av alla positiva 
mervärden för din verksamhet
 » Du erhåller minskade kostnader i form av fast pris för 

inköp, support, underhåll och livscykelhantering av 
klienter

 » Den totala driftkostnaden är känd under hela avtal-
stiden och du får hjälp kostnadsfritt med saker som i 
normala fall debiteras separat

 » Din IT-personal avlastas från klientrelaterad support 
och kan i stället lägga mer tid till verksamhetsnära 
support och utveckling

 » Den snabba startsträckan och smidiga administratio-
nen skapar nöjda medarbetare och ökad produktivitet 

 » Avtalade servicenivåer garanterar tillgång till service 
och support och minskad risk för kostsamma nedtider

 » Den säkra och användarvänliga klientmiljön skyddar 
din digitala identitet, ger skydd mot intrång och da-
taläckage, phising och andra attacker

 » Du får 100 % kontroll på vilka klienter som finns och 
vilken status dessa har gällande garanti, prestanda, 
säkerhet, ålder o.s.v.
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Kontakt och  
mer information
 » Låter det för bra för att vara sant?

 » Skulle du vilja veta mer om detta och kanske påbörja ditt före-
tags resa mot effektiv produktförsörjning via denna populära 
tjänst?

Tveka i så fall inte att kontakta Börje, Hans eller Sebastian för  
en personlig guidning via ett telefonsamtal, ett möte online  
eller IRL.

Sebastian Prien
Jönköping
036-440 54 64
sebastian.prien@invid.se

Hans Skoglund
Stockholm
08-506 003 15 
hans.skoglund@invid.se

Börje Ljungberg
Göteborg
031-301 05 20
borje.ljungberg@invid.se


