Skuggupphandling
Vill du ha en referens gällande din upphandling av IT?

Vi hjälper dig med
skuggupphandlingar/-offerter inom
områden som IT-infrastruktur,
serverdrift, nätverksutrustning,
molntjänster och licenser.
Ska du förhandla med leverantörer kan det vara bra att känna
till aktuella prisnivåer och upplägg. Med vår tjänst betalar du
som kund för den tid det tar att göra upphandlingen. Vi levererar
en objektiv offert som kan användas som kontrolloffert eller
förhandlingsunderlag inför en kommande upphandling.
Tillfällen då en skuggupphandling/offert är aktuell
• När du redan har en leverantör som du är nöjd med men vill
”trycktesta” priser och upplägg.
• Om du behöver uppskatta prisnivåer inför kommande
budgetarbete.
• När du vill kontrollera om/att ditt upphandlingsunderlag
håller måttet.

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.

Vill du veta mer om våra
IT-tjänster eller PrimeQ?
Vänligen kontakta:
sales@primeq.se

En partner. Många specialister.

Offert inom
IT-infrastruktur,
serverdrift, nätverksutrustning,
molntjänster & licenser

Våra erfarna konsulter går igenom hela er IT-miljö och
kartlägger den. Arbetet genomförs i nära samarbete med
bolagets egna resurser och resultatet presenterar vi som en
”skarp” offert, så som du kan förvänta dig av din IT-leverantör.
Hur du väljer att använda underlaget är upp till dig, vi tar en
fast förutbestämd avgift för vårt arbete.

Vi utför skuggupphandling/offert inom följande områden:
• IT-infrastruktur, applikation, serverdrift.
• Hårdvara/mjukvara t.ex. servrar, datorer, nätverksutrustning, SAN.
• Licenser – t.ex. Microsoft, Microsoft SPLA, Vmware, Vmware VSSP.
• Molntjänster

Vill du veta mer om vår tjänst Skuggupphandling?
Vänligen kontakta: sales@primeq.se
eller läs mer på https://www.primeq.se/

PrimeQ Torkel Knutssonsgatan 24, 6 tr, 118 49 Stockholm | Växel: 077-551 01 00 | E-post: info@primeq.se | primeq.se

