
Fakta om arbejdsskyen

• Fjernskrivebord – nem adgang overalt
• Slip for at investere i licenser/hardware
• Få en usynlig IT-ven og skab overblik
• Fleksibel løsning, login til både kontor, chauffør og revisor
• Del nemt filer med dine kolleger
• Automatisk sikkerhedskopiering 

ARBEJDSSKY?
FLYT VIRKSOMHEDENS IT TIL ITD’S 
ARBEJDSSKY – OG FÅ NEM 
ADGANG OVERALT!
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 Få mere at vide:

Michael Wøhlk
Chefkonsulent, Medlemsservice
mw@itd.dk
T: 7430 3312
M: 2243 7937

Henning Nørgaard
Medlemskonsulent, Medlemsservice
hn@itd.dk
T: 7430 3353
M: 4096 5628

Jeg fik installeret ITD’s arbejdssky...

... for et par år siden. Det holder mig kørende på
IT-fronten. Forskellen fra tidligere er, at alt nu ligger 
i pakken, og jeg skal ikke selv spekulere på min
IT-løsning. Hvis jeg gik ud og købte alle de store
programmer til optimering og styring, ville det svare til,
at jeg købte en blokvogn til at fragte en palle mælk.
Arbejdsskyen er let at gå til, og der er ikke noget besvær.

Citat: Michael Jepsen, Vojens 
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Fordele ved ITD’s arbejdssky:

• Du skal ikke selv installere programmer
• Du arbejder altid med den nyeste 
 version af Office-pakken
• Du slipper for de dyre konsulentbesøg
• Du undgår spam og virus i e-mail 
 og dokumenter
• Du får automatisk taget sikkerhedskopi
• Du får mulighed for at få egne programmer 
 installeret (eventuelt mod merpris)
• Du får gratis telefonsupport 

Med ITD’s arbejdssky flytter du din Office-pakke ud af virksomheden. Du får i stedet adgang til dokumenter, e-mail med videre via internettet.
Dit daglige arbejde vil foregå præcis, som du kender det. Men du slipper for selv at installere og opdatere programmer, og alle dine data
bliver automatisk sikkerhedskopieret.
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Priser (ekskl. moms)

Oprettelse...... 2.500 kr.
(inkl. én bruger)
 
Oprettelse af 
yderligere brugere...... 500 kr. 
(prisen er pr. bruger)

Abonnement...... 415 kr.  
(pr. bruger/måned)
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