Telefoni och tjänster för alla företag

Arbetstelefon som tjänst:
Tåliga mobiler för tuffare miljöer
Tänk en hantverkare som använder telefonen ute i tuffare miljöer dagligen. Då funkar inte en vanlig, ömtålig smartphone. Telefonen måste vara tåligare. Välj då en telefon från vår ”tough”-serie med skräddarsydda paket. Tåligare telefoner men med kraften och nyttan av helt vanliga smartphones.
Förutom mobilen ingår alltid skal och skydd. Självklart får ni byta ut mobilerna mot nya efter 24 månader.
Försäkring och certifierad datarensning

Varför asset management?

Med Smartphone som tjänst kan ni teckna en förmånlig försäkring

Få bättre kontroll på utrustningen, även den som inte är finansierat

utan värdeminskning och med en självrisk på 0 kr. Låt oss ta hand

av oss.

om problemet åt er om olyckan är framme. När mobilerna gjort sitt

 System och process i en lösning

och avtalstiden på Smartphone som tjänst är slut ser vi till att all

 Kostnadsfördelning och koncernrapportering

känslig information på telefonerna raderas genom en säker och

 IFRS rapportering för leasingåtaganden

certifierad process. De återvinns sedan enligt miljöriktiga metoder.

 Specifikation, serienummer och mjukvarulicenser
 Användare och utrustningens placering

Vad är asset management?
 Utrustningsregister, rapportering och integration

Varför SWAP?

 Upprätthåll en uppdaterad databas över IT-utrustningen

Telefoner är livsviktiga arbetsredskap för de flesta företag idag. Med

 Databasen uppdateras i takt med att utrustningen förnyas

tjänsten Swap är ni skyddade om de går sönder; ni kan enkelt och
smidigt få en ersättningstelefon levererad till användaren som behöver
den, utan att det uppstår en massa störningar i arbetet.
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Försäkring
Swap

Samsung xcover 4/Ulefone armor 5S/Ulefone armor 6E

Ulefone Armor X

Office Depot Svenska AB
Besök: Telegrafgatan 4, 169 72 Solna
Post: Box 3132, 169 03 Solna
Tel 010-458 50 00
se-kundcenter@officedepot.eu
www.officedepot.se
Vi reserverar oss för prisändringar på grund av
prisändring från leverantör samt valutajusteringar.
Samtliga priser är per månad och exklusive moms.

Alla reparationer ingår i priset, och ersättningstelefonen är alltid
samma modell som den tidigare.

Just nu!
Ulefone Armor 6E
Från 99 kr

