
Våre team med sertfiserte medarbeidere:

AGS IT-partner har 40 ansatte
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Mobilløsninger fra Telenor, Telia og Nortel
SharePoint, Teams og  Dynamics
Azure, Intune, sikkerhet
Visma
Hardvare
Kundesenter

AGS IT-PARTNER - VÅRE LØSNINGER

DIGITALISERINGSLØFTET 2021
- ET SKREDDERSYDD TILBUD TIL VNR-MEDLEMMER

KONTAKTINFORMASJON

Kristian Bjerknes: 456 32 856 / kristian.bjerknes@ags.no
Pål Bjerknes: 404 55 900 / paal.bjerknes@ags.no
Ring eller send e-post – vi svarer raskt.
Du kan også besøke nettsiden vår på ags.no
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15% rabatt på allerede lave priser.
Brukerne får ekstra datapakke på 15 GB for 99,-, med data rollover inkludert. 
Med Nortel får dere full Telenordekning, en stabil og brukervennlig mobilløsning, effektiv 
support, lave abonnementspriser, og rimelige datapakker.

Vi sørger for:
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Oppsett av en mobilløsning for effektiv anropshåndtering
En trygg portering
Kostnadskontroll
Support 

MOBILLØSNING

http://ags.no
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Kostnadsfri optimalisering av antall og type lisenser, og flytting av lisenser til AGS IT-partner. 
Implementering av sikker e-post og tofaktor-autentisering i Microsoft 365. Dette er basic
IT-sikkerhet for en bedrift.
Kartlegging av supportbehov.
Hjelp til å utnytte flere muligheter i Microsoft.

AGS IT-partner og Microsoft:
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Årets Microsoft SMB-partner to år på rad
Håndterer 7.000 lisenser / brukere
72 skreddersydde SharePoint- og Teamsløsninger levert i 2020

LISENSREVISJON
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Bedriftens nettverk scannes ved hjelp av den verdensledende programvaren F-secure Radar. 
Fem konsulenttimer med 50% rabatt. 25% rabatt på sikkerhets-scanning (kr. 75,- / enhet).
Kostnadsfri rapport med konkrete tiltak for å tette bedriftens sikkerhetshull.

Datakriminalitet øker
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Dere kan få hjelp til å identifisere og reparere sårbarheter i bedriftens IT-systemer, nettverk og 
infrastruktur.
Vår metode er svært kostnadseffektiv og grundig.

SIKKERHETSSJEKK
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1,5-timers workshop om bedriftens behov*
Eventuelt inkluderes en gjennomgang av rapport fra sikkerhetssjekken. 
Etter workshop kan dere få tilbud på løsninger, utstyr og support tilpasset bedriftenes behov.

*Kostnadsfri workshop for bedrifter som flytter Microsoft-lisensene til AGS IT-partner

DIGITAL WORKSHOP


