
Risk för sköna 
arbetsdagar... 

 ...med vår hyrlösning ‘Dator som tjänst’ 

Är ert företag behov av laptops och skärmar men vill inte 
binda upp kapital? Vi har lösningen för er! Med vår dator som 

tjänst så betalar du en fast månadsavgift och får en dator 
som är startklar att användas i din verksamhet, anpassad 

efter ert behov till ett förmånligt pris.

VÄND FÖR ATT SE DINA MÖJLIGHETER!

Vänd på bladet 
 för att läsa mer!

www.offi cedepot.se



Dator som tjänst 
...för en enklare arbetsdag

Allt detta ingår i alla våra paket:

Dator som tjänst Small Medium Large

Laptop   

Uppstart   

Windows 10   

Funktionstest   

Asset management*   

IC-Care*   

Modell Dell 3410 i5
8 GB RAM
256 GB SSD

Dell 5420 i5 
8 GB RAM 
256 GB SSD

Dell 9410 i7 
8 GB RAM
512 GB SSD

VARFÖR ASSET MANAGEMENT? 

Få bättre kontroll på utrustningen – även 
den som inte är finansierad hos oss 

- System och process i en lösning 
- Kostnadsfördelning och     
  koncernrapportering 
- Specifikation, serienummer och       
  mjukvarulicenser 
- Användare och placering av utrustning 

Vad är asset management? 
- Utrustningsregister, rapportering och  
  integration 
- Upprätthållande av en uppdaterad 
  databas över IT-utrustningen
- Databasen uppdateras i takt med att   
  utrustningen förnyas

IC-CARE

Låt oss ta ännu mer ansvar och bli er 
externa IT-support.

I vårt IC-care paket så ingår följande: 

- Patchning
- Skydd mot skadlig kod
- Backup
- Fri support

Är ert företag behov av laptops och skärmar men vill inte 
binda upp kapital? Vi har lösningen för er! Med vår dator 
som tjänst så betalar du en fast månadsavgift och får en 
dator som är färdigställd för att installeras i din verksamhet, 
är anpassad efter ert behov, till ett förmånligt pris.

För att underlätta har vi tagit fram några färdiga paket. 
Välj vilken nivå ni vill ha, så kan ni enkelt välja dator 
Självklart så kan vi även skräddarsy lösningar baserat på 
era önskemål - kontakta oss solutions@officedepot.se.

Försäkring och certifierad datarensning 
Med Dator som tjänst kan ni teckna en förmånlig försäkring 
utan värdeminskning och med en självrisk på endast 500kr. 
Låt oss ta hand om problemet åt er om olyckan är framme. 
När datorerna gjort sitt och avtalstiden är slut ser vi till att all 
känslig information raderas genom en säker och certifierad 
process. De återvinns sedan enligt miljöriktiga metoder.

Tillval: Försäkring, skärm (Dell p2421), docka (Dell Dock 
WD19), utökad garanti & service, Microsoft licens.

FÖR PRISLISTA OCH FRÅGOR:

Kontakta din säljare eller 
solutions@officedepot.se 
så berättar vi mer!

Office Depot Svenska AB  

www.officedepot.se

Färdiga lösningar
eller helt anpassade 

efter era behov!
Prata med våra

specialister!

Kontakta oss


