BROCHURE

Smart Hands

Frigør dit personale. Smart og effektivt!
Hvis du oplever, at dine personaleressourcer er begrænsede og
tidplanerne er stramme, så kan Coromatics Smart Hands være en
hjælp.

Professionelt personale med ekspertisen
Smart Hands er en tjeneste, der er baseret
på vores knowhow om datacentre og serverrum. Vi har det professionelle personale
med ekspertisen, og hvis du og dine medarbejdere har brug for hjælp, kan vi hurtigt
være til stede. Vi tilbyder, med andre ord, en
ekstra hånd til små eller store opgaver, og
tager gerne ansvar for resultatet.
Smart Hands tjenesten er tilgængelig 24/7
og opgaver udføres ud fra en enten skriftlig
eller mundtlig instruktion.
Tjenesten kan omfatte for eksempel:
• Installation af udstyr såsom PDU’er,
   Switches, Serverrack m.v.
• Oprydning af kabler i eksisterende
  installationer
• Kabling og Patchning
• Fejlfinding og reparation
• Flytning af IT-udstyr
• Runderinger
• Power Shut Down/Reboot af udstyr
• Bortskaffelse af emballage
• Og meget mere

Tjenesten er tilgængelig på timebasis, eller vi kan indgå en
Smart Hands partnerskabsaftale.

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig
med Smart Hands på 66 17 62 60.

Derfor skal du vælge Coromatic
Stor erfaring -Vi har omfattende specialist erfaring
med patchning i større og mindre datacentre.
Kvalitet - Vi leverer holdbare og fremtidssikrede løsninger og giver aldrig afkald på kvalitet.
Tryghed - Vi tager et helhedsansvar fra behovsanalysen, til den tekniske løsning og gennemførelsen.
Trusted advisor - Vi arbejder både proaktivt og tæt
sammen med vores kunder for maksimalt udbytte af
partnerskabet.

Coromatic sikrer, at organisationer kan opretholde deres forretning uden afbrydelser. Som den førende leverandør af løsninger
til Critical Facilities, for eksempel datacentre, er vi garantien for
kontinuerlig strømforsyning og datakommunikation.

Find mere information på coromatic.dk
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Hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med
Smart Hands på 66 17 62 60.
Coromatic sikrer, at organisationer kan opretholde deres forretning uden afbrydelser. Som den førende leverandør af løsninger
til Critical Facilities, for eksempel datacentre, er vi garantien for
kontinuerlig strømforsyning og datakommunikation.
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