Markedets mest allsidige
verktøykasse-konsept for alle
som lever av å levere IT-tjenester!
Vi liker ikke å skryte, men når over 8 500 forskjellige
IT-leverandører, hvorav godt over 100 i Norge har tatt
i bruk vårt konsept, så er vi nok mer enn bare ord!
Intranet Distribusjon har jobbet innen IT drift- og
konseptutvikling siden 1987, og har med GFI MAX
et konsept som kort fortalt består av en eske pakket
med ferdig definerte IT-tjenester som du stort sett
bare trenger å sette navn og logo på for å kunne

implementeres i de eksisterende konsepter. På toppen
av det hele får du en drøss med verktøy med i pakken
som hjelper deg å effektivisere og rasjonalisere dine
eksisterende rutiner, slik at hverdagen blir mer forutsigbar og dine kunder mer fornøyd.

Test vårt konsept gratis i 30 dager!

Skeptisk?

Ikke bare kan du selvfølgelig teste dette helt gratis,
men går du i gang med konseptet og ditt samarbeid med
oss, så oppdager du fort at det kreves ingen investering
i maskin- eller programvare, ingen binding og absolutt
ikke noen minimumskjøp eller tid.

Vanskelig å komme i gang?

Både ja og nei – tjenestene er klare til bruk, men du kjenner
din hverdag og dine kunder best! Vi blir med deg på veien
som din personlige rådgiver og trener og hjelper deg med
å få implementert dette i dine eksisterende tjenester, slik at
du får styrt dette i en retning som du er komfortabel med.
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Snu arket og les mer!

Med oss på laget får du hjelp til å
skifte ut reparatørhatten med den
lenge savnede konsulenthatten!
Ikke et vondt ord om reparatører, men det er ikke til å
stikke under en stol at når man alltid kommer når noe
er galt, alltid må skynde seg og aldri fikk planlagt det,
så blir det noe negativt, uforutsigbart og stressfullt
over det hele.

Vi er opptatt av at dine verktøy skal være så gode
at du får passet på kundens IT Infrastruktur, og om
noe skulle gå galt får du tid til å både varsle kunden,
og komme med et profesjonelt råd og løsning på
hans problemer.

Vi varsler kunden

Det er ikke alt du kan passe på, noe må du nøye deg
med å kun ta delvis ansvar for. Skulle du bemanne
deg opp med nok folk til å svare og respondere på
alle brukeres behov, så må du vokse ekstremt raskt
og sannsynligvis ikke være i stand til å kunne levere.
Vi har laget ferdige konsepter som tar ansvar for de
delene du ønsker og hvor du kan legge inne en masse
selvhjelpsfunksjoner for den enkelte bruker hos dine
kunder. På denne måten vet han at tingene er på
plass i hverdagen, samtidig som du får administrert
og veiledet han rett de gangene han har mer kritiske
brukerrelaterte problemer.

Våre konsepter løser:
•
•
•
•
•
•
•

Overvåking
Fjerndrift
Rapportering
Logging
Prosesskjøring
Scripts
SNMP

•
•
•
•
•
•

Inventarsporing
Antivirus
Patching
Backup
E-post filtreing
E-post arkivering

Kontakt oss

Ta kontakt med oss og avtal en gratis
gjennomgang av vårt konsept enten
i dine lokaler, i våre eller via nett.

Test vårt konsept GRATIS i 30 dager!
Start her: www.intranet.no/gfimaxrm
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