Telefoni och tjänster för alla företag

Abonnera på mobilen
– byt mot ny efter 24 månader
Hos oss kan ni abonnera på mobilen, vilket ger många fördelar.
Till exempel kan ni byta ut mobilerna mot nya efter 24 månader, ni får förutsägbara kostnader och ni sparar dessutom pengar jämfört med att köpa.
Mobilerna levereras färdiga med skal och glas-skydd monterade, allt för att underlätta er vardag.

Försäkring och certifierad datarensning

Fördelar för de anställda

Med Smartphone som tjänst kan ni teckna en förmånlig försäkring

 Använd samma mobil både privat och i jobbet

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

 Privat användning, som till exempel innehållstjänster,

om problemet åt er om olyckan är framme. När mobilerna gjort sitt
och avtalstiden på Smartphone som tjänst är slut ser vi till att all

dras automatiskt från lönen
 Använd mobilen med gott samvete

känslig information på telefonerna raderas genom en säker och
certifierad process. De återvinns sedan enligt miljöriktiga metoder.

Fördelar för företaget
 Full översikt över de totala mobilkostnaderna

Vad är asset management?

 Automatisk kostnadsfördelning till rätt kostnadsställe

 Utrustningsregister, rapportering och integration

 Privat användning, som till exempel innehållstjänster,

 Upprätthåll en uppdaterad databas över IT-utrustningen
 Databasen uppdateras i takt med att utrustningen förnyas

dras automatiskt från lönerna
 Enkel rapportering till Skatteverket
 Sparar tid och pengar

Varför asset management?
Få bättre kontroll på utrustningen, även den som inte är finansierat

 Med bindningstidskalendern får du löpande veta när företagets
mobilabonnemang kan bindas igen.

av oss.
 System och process i en lösning
 Kostnadsfördelning och koncernrapportering
 IFRS rapportering för leasingåtaganden
 Specifikation, serienummer och mjukvarulicenser
 Användare och utrustningens placering
Varför SWAP?
Telefoner är livsviktiga arbetsredskap för de flesta företag idag. Med
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.
Alla reparationer ingår i priset, och ersättningstelefonen är alltid
samma modell som den tidigare.

Tillval
Mobilfakturakontroll & mobilpolicy
Med vår tjänst har ni alltid 100% kontroll på
mobilkostnaderna, och både löneavdragen
för privat användning och rapporteringen av
mobilskatten till myndigheterna görs automatiskt.

Spara pengar,
underlätta er
administration
och få mer
kontroll!
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Tillval
Varför MDM/UEM?
Kontroll – Att enkelt kunna managera mobila enheter remote är en av de viktigaste anledningarna till att välja en UEM-lösning. Att automatisera
resurskrävande uppgifter har många fördelar. Att alltid se till att snabbt kunna stänga av och avinstallera otillåtna applikationer samt upprätta policies
är ett sätt att se till att företaget är compliant och säkerställa att organisationens data är säker. Man kan också skära ner supportkostnader och kostsamma avbrott.
Säkerhet – Att på distans kunna radera all företagsrelaterad data från en borttappad eller stulen enhet är en vital funktion i en mobil arbetsmiljö.
Med GDPR-lagen ställs det högre krav på säkerhet och kontroll över informationsflödet än någonsin.
Produktivitet – Oavsett bransch eller storlek på företag lever vi i dag i en värld där mobiltelefoner och tablets är ett oumbärligt arbetsredskap.
Utan möjligheten att kunna arbeta utanför kontoret sjunker produktiviteten. Medarbetare måste kunna arbeta med enbart en mobiltelefon eller tablet
men då måste också säkerheten kunna garanteras, dock utan att begränsa användarna.
Standardisering – Av kostnadsskäl är det viktigt att kunna standardardisera. Det är en administrativ utmaning för ett företag att hantera en blandad
plattform med olika avtalstider, inköpspriser, tekniska avvikelser och inte minst privata enheter, s k BYOD.

Våra lösningar
Alla företag vill kunna ha möjlighet att välja rätt mobil till sitt företag. För att underlätta för er så har vi plockat fram några färdiga paket där du betalar
lika mycket oavsett ni väljer iPhone eller Android. Välj bara vilken nivå ni vill ha, så kan ni enkelt välja mobil. Självklart så kan vi även skräddarsy
lösningar baserat på era önskemål.
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Tillval
Fakturakontroll & mobilpolicy

Samsung xcover 4/ Ulefone armor 5

MDM lösning

Ulefone Armor X

iPhone xi / Samsung s10
iPhone xr / Samsung s10e
Office Depot Svenska AB
iPhone 8 / Xiaomi mi 9
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