
DEN NEMME VEJ TIL NETVÆRK
Vælg den komplette netværksløsning 
fra CCIT, og undgå udfordringerne ved 
selv at skulle designe og udvikle det 
hele fra bunden. Vi samler alt i én løs-
ning og tilbyder dig vedligeholdelse, 
drift og overvågning via et let tilgæn-
geligt Managementværktøj. Det kan 
ikke være nemmere og mere effektivt.

FÅ ET TRÅDLØST NETVÆRK 
I OVERHALINGSBANEN

• Komplet løsning med installation, drift og overvågning 
• Enkelt administreret netværk til medarbejdere og gæster
•	 Accesspunkter,	switche,	firewalls	administreret	fra	ét	sted

FÅ BEST-IN-CLASS SIKKERHED
Forestil dig mulighederne med sikker 
gæsteadgang, indbygget support for 
integration til andre, skræddersyede 
portaler og integreret sikkerhed på et 
højt niveau. Det er let for administra-
tor at tænde og slukke for de enkelte 
enheder, hvad der også øger sikker-
heden på netværket. Ingen grund til 
søvnløse nætter.

OVERLAD DET BESVÆRLIGE TIL OS
CCIT kan ikke alene varetage dimen-
sionering, installation og idriftsætning 
af dit nye netværk, men også drive det 
som en ægte Netværk as a Service. 
Du overlader én gang for alle det be-
sværlige og det tidskrævende til os og 
kan koncentrere dig om alle de opga-
ver, der skaber værdi for forretningen.

Netværk as a Service

Vidste du, at 
alle vores ’as a Service’ løsninger 
også kan tilbydes som Managed 
løsninger, hvor vi håndtere de daglige 
opgaver for dig.

Backup as a  
Service NetApp

PC 
as a Service 

Netværk  
as a Service

Infrastruktur 
as a Service

Alt kan leveres som
Managed løsning

Backup as a  
Service Veeam

Surveillance 
as a Service



HVAD OMFATTER LØSNINGEN TYPISK:
• Site survey
• Installation på eksisterende kabling 
	 1-1	(adgangspunkt)	og	rack	(switch	og	firewall)
•	 Konfiguration
• Oprettelse af SSID.
• Oprettelse af V-LAN
•	 Oprettelse	af	firewall-regler
• Overvågning
• Support
•	 Service	(udskiftning	af	AP,	switch	og	firewall)
• Fast pris pr. måned incl. alt

HVORDAN FUNGERER DENNE LØSNING?
Vores CCIT Netværk as a Service bygger på et både ro-
bust og højtydende netværkskomponenter, der er bredt 
anerkendt som nogle af markedets bedste og mest 
driftssikre. 

Vi	samlet	accesspunkter,	firewalls,	switche	og	eventuelt	
kameraer i én løsning, der administreres fra ét punkt af 
dig – alternativt af CCIT som en managed-løsning.

NU KAN DU OVERLADE 
DINE BEKYMRINGER 
TIL CCIT!

Scan QR-koden med 
din smartphone og 
læs mere om Net-
værk as a Service.
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Backup as a  
Service NetApp

PC 
as a Service 

Netværk  
as a Service

Infrastruktur 
as a Service

Alt kan leveres som
Managed løsning

Backup as a  
Service Veeam

PRISEKSEMPEL

• 4 Accesspunkt
• 1 Switch
• 1 Firewall
• Komplet løsning med  
installation, drift og overvågning 

Fra kun 995 kr. pr. måned.
Alle priser er ekskl. moms.

4 X Accesspunkt

1 X Switch

1 X Firewall

Surveillance 
as a Service
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