Siden 1986 har vi leveret sikker og stabil IT til vores kunder
•
•
•
•

Vores opgave er at sikre dig en stabil, sikker og effektiv it-drift.
Vi leverer høj tilgængelighed, korte svartider og høj sikkerhed til konkurrencedygtige priser.
Vi samarbejder tæt med vores kunder om at optimere deres forretning med effektive it-løsninger.
Vi fungerer som sparringspartner, både når der skal vælges it-løsninger og når de skal indføres.

MONTES er en lokalt forankret IT-leverandør. Vi leverer alt fra mindre installationer til komplekse anlæg.

”

Vi har et meget tæt samarbejde med Montes, der langt hen ad vejen baserer sig på

gode personlige relationer og tillid. Montes forstår vores forretning og vi kan altid ringe direkte til den rette medarbejder, og få den assistance vi har brug for.
Nevo Alon, Bygningskonstruktør og BIM Manager
hos BJERG Arkitektur.

Hvad kan du bruge os til?
Microsoft - ERP
Hosting
Infrastruktur
IT-sikkerhed
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SIDEN 1986 HAR VI LEVERET SIKKER OG STABIL DRIFT TIL KUNDERNE
Hvad kan du bruge os til?
Microsoft - ERP
Med Microsoft får du dine forretningsløsninger bundet sammen ude i skyen. Det giver dig fordele, du ikke
finder andre steder. Med et ERP-system har du overblik over, hvad der kommer ind og ud af virksomheden og hvordan det hele er organiseret. Du kan samle data som lønninger, forretningstransaktioner, bestillinger og meget mere på ét sted i en fælles database for alle i virksomheden.
Som Microsoft Partner har vi mange års erfaring med Microsoft’ løsninger. Det er er din garanti for, at vi
leverer dig en smidig platform, hvor værktøjerne er bundet sammen af en logisk, digital rød tråd. På den
måde sikrer vi, at du får det fulde udbytte af jeres Microsoft-investeringer.
Hosting
Hosting handler om at levere tryghed, når du har betroet os dine data. Så det gør vi, hver eneste dag, med
professionelle hostingcentre, altid opdateret sikkerhed og nøje overvågning af dine data.
Montes er selvfølgelig Hostingmærket og lever dermed op til de højeste krav, politikker og processer, der
gælder.
Infrastruktur

I Montes har vi siden 1986 leveret alt fra mindre installationer til komplekse anlæg.
Vi kan varetage installation, drift, service og administration af din samlede IT-installation eller dele af den.
Det er helt afhængigt af, hvilket behov du og din virksomhed har.
IT-sikkerhed
Vi overvåger døgnet rundt, at dine løsninger fungerer som aftalt og med optimal sikkerhed. Vi følger det
aktuelle trusselsbillede og sikrer, at du til hver en tid er beskyttet af de nyeste versioner af antivirus- og
spamfilter software. Kort fortalt leverer vi dig IT-sikkerhed, du kan have tillid til.
Vil du vide mere

om hvordan Montes leverer IT, du kan have tillid til?
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