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HOSTING IT  
Vi ved, at ingen virksomheder er ens. Derfor har vi ikke standardløsninger, hvor din virksomheds IT skal passes ind i  
nogle forudbestemte rammer! 

Hos os får du til gengæld en hosting-løsning, der er baseret på din virksomheds eksisterende IT-løsning. Vi  
analyserer virksomhedens nuværende IT og sammensætter herefter den helt rigtige løsning i samarbejde med dig.  
Kun på den måde kan du opleve alle fordelene ved hosting.  

MONTES A/S har eksisteret i mere end 25 år. Vi er total IT-leverandør med speciale i hosting af komplekse økonomi-
systemer og hele Microsofts program-pallette. Vi hoster ligeledes branche- og specialløsninger og håndterer alt   
omkring drift, support, backup, vedligeholdelse og opdateringer m.v. 

KONTAKT MONTES PÅ TLF. 96 23 50 50    
Og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre  
for Jeres virksomhed.    

 

’Vi er meget afhængige af vores IT systemer. 

Det er betryggende, at vi altid kan komme til 

systemerne fra vores afdelinger og hjemmear-

bejdspladser. Vi sparer en del tid på vedligehol-

delse af IT systemerne, da det nu varetages 

professionelt af MONTES.’                                                                         

Økonomichef Henrik Ibsen,  

Elster Instromet  A/S  

’For REVAS har det været rigtig godt, at vi ikke 

skulle ansætte en IT-medarbejder. Med en ho-

stet løsning, kan vores IT vokse i takt med virk-

somheden. Og så er det uvurderligt for os, at vi 

kan komme til vores dokumenter m.v. uanset 

om vi er på kontoret, hjemme eller hos kunder-

ne.’                                                                                            

Grundlægger og direktør Henning Jakobsen, 

REVAS   

     Hvad siger kunderne:    

 HOSTING IT rummer din virksomheds totale IT-behov, eller 
dele heraf. 

 

 Løsningen er fleksibel og skalérbar. Tilpasses hurtigt virk-
somhedens aktuelle IT- behov. 

 

 MONTES A/S sikrer, at den nødvendige kapacitet altid er til     
rådighed - uden ekstra omkostninger. 

 

 Du kan tilgå virksomhedens data, når du er på farten eller 
benyt løsningen som hjemmearbejdsplads.  

 

 Tilgå e-mail og kalender fra smartphones og mail-services. 
 

 Slut med dyre anlægsudgifter, når IT-systemerne står af. 
Med HOSTING bliver IT en kendt driftsomkostning. 

 

 Standard hardware og software er altid up-to-date. 
 

 Optimal sikkerhed. Der laves backup hver 3. timer - døgnet 
rundt.  Løsningen inkluderer også virusscanning. 

 

 Se flere fordele på www.montes.dk  

     Hvad siger kunderne:    

Tilpasset din virksomheds IT-løsning! 


