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Bra DESKTOP
Hele IT systemet i en bra norsk nettsky
Med Bra DESKTOP kan alle ansatte utnytte IT-verktøyene optimalt. Vi tar oss av drift
og vedlikehold. Jobb effektivt med en brukervennlig, stabil og sikker løsning. Benytt
alle windows-baserte applikasjoner, konfigurert slik du vil ha det. Maksimal sikkerhet
og tilgjengelighet 24/7 til fast avtalt kostnad. Vi kan nettskykonseptet, og har levert
nettskybaserte systemer helt siden 1997 – lenge før begrepet nettsky oppsto.

Bra
DESKTOP

NETTSKY

Din egen nettsky
Bra DESKTOP er en ASP tjeneste basert på Citrix
terminalserver teknologi. Den leveres fra vårt
eget moderne datasenter i Norge. Hos oss har du
kontroll på dataene dine. Du får din egen nettsky,
adskilt fra andre kunders systemer. Du får også
tilgang til de siste versjonene av markedets
beste applikasjoner, oppdatert og vedlikeholdt
av våre sertifiserte driftsingeniører. Dataene dine
er beskyttet ikke bare av avanserte tekniske
løsninger, men også av norsk lov, fordi siden
datasenteret ligger i Norge og ikke i utlandet.
Skalerbart og fleksibelt
Med Bra DESKTOP er det lett å vokse. Du
kan raskt og effektivt å etablere fullverdige
avdelingskontor, og alle brukerne har like
god tilgang til alle IT systemene – også
fra hjemmekontor eller ute på reise.
Nettskyløsningen lar deg jobbe hvor du vil - på
kontoret eller avdelingskontoret, på hytta, på
reise eller hjemme. Det spiller ingen rolle hvor du
er, bare du har tilgang til internett. Har du kun
mobilt bredbånd er også det tilstrekkelig for å
jobbe effektivt.

Enkelt
Det er enkelt både å etablere og å endre eller
utvide løsningen. Vi kan omgående opprette
eller slette brukere. Tilgang til alle nødvendige
applikasjoner og dokumenter kan endres like
raskt og enkelt. Prisen avtaler vi basert på antall
brukere, applikasjoner og datamengde. Den
reguleres på en forutsigbar måte når løsningen
skaleres opp eller ned.
Rask supporttjeneste
Vår supporttjeneste er ikke et callcenter i
et lavkostland, men betjent av sertifiserte
driftsingeniører med lang erfaring. Kapasiteten
er god og responsen rask. Her møter du
serviceinnstilte og engasjerte norsktalende
medarbeidere som kan hjelpe deg med det
aller meste, uten at du trenger å vente lenge i
telefonkø.
Vi gjør det lett for deg å velge en fremtidsrettet,
tilgjengelig, fleksibel, skalerbar, rask, effektiv og
sikker IT-løsning!

Produktark

Kontakt oss

Scan QR koden med mobilen for å
se mer informasjon på vår webside:
www.braathe.no/bradesktop

Sentralbord: 69 01 30 00
salg@braathe.no
Nærumveien 24
1580 Rygge
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Bra DESKTOP
Fakta om tjenesten:
•
•
•
•
•
•

Driftspersonell er tilgjengelig 24/7
Alle tjenestekomponenter er overvåket 24/7
Tjenesten kan tilpasses spesielle behov
Brukere og applikasjonstilgang justeres
automatisk på månedlig basis.
Alle Windows applikasjoner kan kjøres som
nettskytjenester
Noen eksempler på våre vanligste

•
•

fagapplikasjoner er: Visma porteføljen, MS
Dynamics porteføljen, Mamut, HL Lønn,
SuperOffice, DI Systemer, Uni Micro mm.
Løsningen benyttes like effektivt av brukere
fra alle verdensdeler
Vi har et tett samarbeid med ulike
leverandører av fagapplikasjoner, så dine
brukere kan få en optimal konfigurasjon

Dette får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sikkerhet for dine data, og for at systemet er
tilgjengelig
Full redundans med separat Disaster Recovery
løsning
Teknisk Support med skygge- og
fjernstyringsfunksjonalitet
Tilgang på 24/7 teknisk vakttelefon
Faste priser i avtaleperioden
Leveranse fra et moderne datasenter i Norge
God og stabil ytelse
Egne dedikerte servere ved behov
Citrix baserte terminalservere. Benytt alle
typer enheter, som PC’er, Mac, iPad og andre
typer nettbrett
Drift og vedlikehold av servere og
applikasjoner
Backup plassert på 2 separate steder
Ett kontaktpunkt for IT
Forutsigbare avtalte kostnader
Lengre levetid på eksisterende PC-utstyr
Sterkt redusert kostnader til IT-konsulenter,
servere, lisenser, backupsystemer,
lagringssystemer, nettverksutstyr, strøm,
kjøling mm.

•
•
•
•
•
•

Sterkt reduserte behov for interne IT ressurser
Full fleksibilitet og skalerbarhet. Antall brukere
tilpasses etter endringer i personale
Tilgang fra alle steder med internett 24/7
Profesjonell oppstart uten nedetid eller tap
av e-post eller andre data i overgangen fra
tidligere IT løsning.
Regelmessig oppfølging fra din faste
kunderådgiver
Serviceavtale med definert oppetidsgaranti og
responstid
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Scan QR koden med mobilen for å
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1580 Rygge
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Nettskytjenester
Det er forskjell på nettskyer. Vi har en som passer for deg.
Med Bra NETTSKY porteføljen fra Braathe Gruppen kan brukerne utnytte ITverktøyene optimalt. Vi tar oss av support, drift og vedlikehold. Jobb effektivt i en
brukervennlig, stabil og sikker løsning. Få maksimal sikkerhet og tilgjengelighet 24/7
til fast avtalt kostnad. Som en av Norges første nettskyleverandører har vi helt siden
1997 tilbudt skybaserte IT tjenester. Det var lenge før nettskybegrepet oppstod. Vi
kan nettskykonseptet. Hos oss kan du få en løsning som passer for deg.

Bra MAIL

Bra COM

Bra SHARE

Bra DESKTOP

Bra PC MANAGEMENT

Bra SERVER

Bra BACKUP

Bra WEB

Med Microsoft Exchange server
gjør vi e-posten tilgjengelig for
alle i bedriften døgnet rundt,
året rundt, uten at det er
nødvendig å investere i lisenser
og servere.

En nettskytjeneste bygget
rundt Microsoft Lync
plattformen for enkel og
effektiv kommunikasjon internt
og eksternt. Løsningen er
tett integrert med Exchange,
Sharepoint og Office pakken.

En tjeneste fra Braathe
Gruppen basert på den nyeste
Sharpoint Server og OneDrive
for Business-teknologien fra
Microsoft. Dokumentlageret ditt
ligger trygt i vårt datasenter
med kontinuerlig backup.

Får alle ansatte til å utnytte
IT-verktøyene optimalt. Vi tar
oss av drift og vedlikehold. Jobb
effektivt i en brukervennlig,
stabil og sikker løsning.

Vi tar oss av PC parken. Disse
må også fornyes, oppdateres og
vedlikeholdes regelmessig for
å opprettholde tilfredsstillende
ytelse, driftsstabilitet og
sikkerhetsnivå.

Bygge din egen nettsky. Du
leier virtuelle eller fysiske
servere inkludert drift og
support av maskinvare,
operativsystem, backup,
sikkerhetssystemer, overvåking
og patching.

Sikkerhetskopier alt ut av huset
og lagre det i Braathe Gruppens
datasenter. I tillegg kan du
beholde en lokal kopi på et eget
NAS disksystem.

Tilstedeværelse på Internett blir
mer og mer viktig. Vi kan hjelpe
deg å bli synlig på nettet.
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