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

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

IT-analys

Fungerar backupen? Har ni 
tillräckligt med licenser? Vem har 
tillgång till dina system? Vad händer 
om du får virus? Många jobbiga 
frågor som kräver svar.

Sover du gott eller är du osäker på hur er IT-miljö mår? 

Våra erfarna konsulter går igenom hela eller delar av er IT-miljö 

och kartlägger den.

PrimeQs IT-analys kan anpassas efter just ditt företags behov. 

Våga ställa frågorna – vi har svaren. Arbetet genomförs i nära 

samarbete med bolagets egen personal. Vi gör en övergripande 

genomgång av nedanstående punkter eller ett urval av dessa.

Efter genomförd analys lämnar vi ett besiktningsprotokoll där 

vi bedömer risknivån efter en skala 1–5 samt ett förslag på 

åtgärder. En IT-analys tar normalt två till fyra dagar beroende på 

storlek av IT-miljö och bolag samt valda analyspunkter.

Är du i behov av en mer utförlig IT-Due Diligence (IT-DD) så har vi 

en tjänst för detta också. Hör av dig till oss.

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.



IT-analys
Anpassad efter era

önskemål
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Urval av punkter som ingår i analysen

Infrastruktur:

• Datacenter, ström/kyla

• Hårdvara, reservdelar, garantier 

redundans

• Övervakning – larmhantering/beredskap

• Infrastruktur/design

Säkerhet:

• Backup/restore, kontinuitetsplan

• Konton – behörigheter

• Skalskydd

• Beställningsrutin/behöriga beställare

• Informationssäkerhet

• Brandvägg

• Säkerhetsanalys av OS/applikation

Vill du veta mer om vår vår tjänst IT-analys? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

eller läs mer på https://www.primeq.se/

Avtal och dokumentation:

• Supportavtal, hårdvara, applikationer

• Systemdokumentation

• Driftavtal

• Övriga relevanta avtal

• Drift

ITIL:

• Incident/change/problem

• Personal och kompetens

• Licenser

Certifikat:

• OS/applikationer

• Complience

IT-analysen kan göras både som totalgenomgång eller inom ett begränsat 
område. För dig som står inför en IT-revision har vi en specialanpassad IT-
analys framtagen för ändamålet. Kontakta oss för ytterligare information.


