Novi - Smart & Klart®
Färdigpaketerade IT-tjänster till
dig som kund hos Novi.

Novi Real Estate erbjuder tillsammans med vår samarbetspartner Asedo dig som ny eller befintlig
kund snabbt och enkelt får tillgång till de IT-tjänster du har behov av. Asedo ger dig personlig service
och erbjuder även rådgivning inom IT. Tjänsteutbudet är anpassat för små och medelstora företag och
omfattar allt från en prisvärd internetanslutning till kompletta IT-lösningar med exempelvis datalagring,
serverdrift och backup.
Du får dessutom - oavsett vilken tjänst du väljer - tillgång till förstklassig support via Asedo Servicedesk.
Välkomna till snabbt, enkelt och personligt!

Asedo - din IT-partner idag & imorgon
Hjälp vid in- och utflyttning
•
•
•

Projektering och installation av fast och trådlöst nätverk
Flytt och installation av lokala servrar eller framtidsäkrade rekommenderade molnlösningar
Hantering, flytt och managering av annan IT, Konferens, AV eller teknisk trustning

Internetaccess & fiberuppkoppling
•

Via våra upphandlade fiberleverantörer kan vi erbjuda snabbt och kostnadseffektivt en uppkoppling

Molntjänster & Infrastruktur
•
•

Asedo har valt ut ett antal enkla och kostnadseffektiva molntjänster för exempelvis mail, datalagring
och backup. Vi har erfarenhet och expertkunnande om bland annat Office 365 och kringtjänster.
För dig med lite högre krav erbjuder vi kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift
säkert och driftsäkert via Microsoft Azure eller via lokala datacenter.

Konferensrum, AV & Videokonferens
•

För dig med lite högre krav erbjuder vi kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift
säkert och driftsäkert via Microsoft Azure eller via lokala datacenter.

Produkter
•

Vi tillhandahåller över 500 000 IT-artiklar och kan tillgodose hela produktförsäljningen till dig som kund.
Allt från till datorer, skärmar tillbehör & mjukvara via Asedo Webshop

Support
•

Personlig hjälp och service via telefon, chatt eller mail för alla IT-relaterade eller tekniska frågor

Finansiering
•

Smart likviditetshantering och inköpsplanering kan erbjudas genom smidig operationell leasing och
hyresfunktioner istället för att binda upp kapital i tunga inköp gällande er teknik

Personlig kundansvarig
•

Behovsinventering och framtagande av IT-plan utgående från ditt företags verksamhet, affärsmål och
nuvarande IT-miljö erbjuds tillsammans med dedikerad kundansvarig
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Fiberuppkoppling & Internetaccess
Asedo One® - Internetaccess & fiberuppkoppling < 1 Gbit/sek

Pris per månad

1 - 4 användare

fr.

1 495 kr/mån

5 - 19 användare

fr.

1 995 kr/mån

20 - 49 användare

fr.

2 995 kr/mån

*Inkluderat anslutning och installationsavgift till avlämningspunkt i lokalen. Gäller 36 månader avtal.

Nätverk som tjänst
Asedo One® - Nätverk som tjänst - trådlöst, brandvägg & fast

Pris per månad

Trådlöst nätverk
Ett privat nät & ett gästnätverk

395 kr/accesspunkt

Antivirus & Brandvägg
Brandvägg med 4 LAN-portar

495 kr/brandvägg

Lokalt nätverk - eLAN
24 portars LAN-switch med Power over Ethernet (PoE)

695 kr/switch

*Inkluderat anslutning och installationsavgift till avlämningspunkt i lokalen. Servicelicens för nätverk som tjänst
som tillkommer med 995 kr/mån per lokal. Gäller 36 månader avtal.

Spridningsnät & nätverksuttag
Asedo One® - Nyinstallation eller komplettering av nätverksuttag

Pris per månad

1 - 10 uttag

1 250 kr/uttag

11 - 50 uttag

1 050 kr/uttag

50 uttag eller fler

Enligt offert

*Ovan angivna priser förutsätter att befintlig kanalisation kan nyttjas eller att utanpåliggande dragning kan
göras. Eventuell projekteringskostnad tillkommer.
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Utskrift & Kopia
Asedo One® - Print som tjänst - print/copy/scan inkl. fullserviceavtal

Pris per månad

Smart Color Small
Färg MFP, Print, Copy & Scan - A4 -20 sid/min inkl. 2 000 s/v & 500 färgutskrifter

fr.

1 495 kr/mån

Smart Color Large
Färg MFP, Print, Copy & Scan - A3 -25 sid/min inkl. 2 500 s/v & 1 000 färgutskrifter

fr.

2 495 kr/mån

Smart Color X-Large
Färg MFP, Print, Copy & Scan - A3 -40 sid/min inkl. 5 000 s/v & 2 000 färgutskrifter

fr.

3 495 kr/mån

*I våra paketlösningar ingår alltid fullserviceavtal, installation, utbildning, automatiska tonerleveranser,
övervakning av hårdvaran, service och support. Eventuella överkopior tillkommer. Gäller 36 månader avtal.

AV, Konferensrum & Videokonferens
Asedo One® - AV, Video & Konferens som tjänst

Pris per månad

Room 40” inkl. Logitech Conference Cam (2 - 4 pers.)

1 495 kr/mån

Room 55” inkl. Logitech Conference Cam (4 - 6 pers.)

2 495 kr/mån

Room 65” inkl. Logitech Conference Cam (6 - 12 pers.)

3 995 kr/mån

Evoko Room Manager (bokningssystem)

195 kr/mån

*Inkluderar 40”/55”/65” Samsung HD skärm, monteringssats, kabelsats HDMI skärm/data, kabelkanal, aktiva
högtalare (55/65), installation, driftsättning, projektledning & test. Gäller 36 månader avtal.

Installation & IT Konsult
Asedo One® - Installation & Konsult

Pris per timme

Installation & Montör

fr.

395 kr/timme

IT & Supportekniker

fr.

595 kr/timme

IT & Infrastrukturspecialist

fr.

995 kr/timme

*Inkluderat anslutning och installationsavgift till avlämningspunkt i lokalen. Gäller 36 månader avtal.
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En annorlunda IT-partner
Asedo erbjuder strategiskt smarta och kreativa lösningar inom IT & Telekom. Med kärnan i e-handel
fungerar vi som en brygga mellan tillverkare, distributörer & tjänsteleverantörernas stora utbud och
kundernas behov. Våra medarbetares fokus ligger på att stödja våra kunder att hitta enkla men
funktionella lösningar med maximal affärsnytta som förenklar dess vardag.
Grön IT är en viktig del av Asedo leverans. Företaget fokuserar på att utveckla och tillhandahålla
miljövänliga tjänster och arbetssätt. Asedo har huvudkontoret i Stockholm med nationell täckning.

Vill du också ha en enklare vardag?

Kontakta oss på 010 -166 43 35 eller novi@asedo.se så kan vi i lugn och ro gå igenom ert
företags specifika behov och vilka tjänster som passar er.
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