
Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Arbetsplats som tjänst 

Med vår tjänst får du en modern 
och komplett arbetsplats som ökar 
er produktivitet och flexibilitet. 

En modernare arbetsplats

Om tjänsten

Dagens arbetsplats och medarbetare ställer höga krav på 

tillgänglighet, effektivitet och mobilitet. Med vår tjänst får du en 

modern och komplett arbetsplats som ökar er produktivitet och 

flexibilitet. Vi paketerar hårdvara, mjukvara, installation, förvaltning, 

supporttjänster och finansiering till en månadsprenumeration. 

Tjänsten passar alla storlekar av verksamheter, en smartare 

arbetsplats helt enkelt!

Några fördelar:

• Fast pris varje månad – underlättar budgetering och förbättrar  

 likviditeten.

• Digitalt beställningsformulär med egen företagsanpassad   

 webshop.

• Installation/konfiguration och underhåll kan göras på distans.

• PC kan skickas direkt från distributör till slutanvändaren.

• Utbyte av hårdvara var 36:e månad.

• Operatörsoberoende telefoni.

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.



HÅRDVARA Dator, tillbehör, mobil osv.

Licenser för applikationer och förvaltning

INSTALLATION/DEPLOYMENT Deployment av PC utan image - PC skickas 
direkt från distributör med Windows 10

FÖRVALTNING/UNDERHÅLL Patchhantering, övervakning, rapportering

SUPPORT/SERVICEDESK Användarsupport, ärendehantering, SPOC

TELEFONI Oberoende gällande val av operatör

FINANSIERING 36 månaders livscykelhantering av IT och 
telefoni 

ÅTERVINNING Utbyte/återtag med miljöcert
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Innehåll
Bekymmersfri arbets-

plats till fastpris!
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Vill du veta mer om Arbetsplats som tjänst eller PrimeQ? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se eller läs mer på 
https://primeq.se/it/cloud/arbetsplats-som-tjanst


