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OSLAGBARA FÖRDELAR 

• Tillgängliga IT-system som 
passar dina behov 

• Snabb hjälp av någon som har 
koll när du behöver det 

• En strategisk IT-partner som 
hjälper dig att göra rätt IT-
investeringar 

• En IT-miljö utan inlåsning och 
med korta avtalstider 

• En leverantörs- och 
produktoberoende partner 

Datanet eConcept 

VILL DU VETA MER? 

Enkelt och galet smart. Kontakta 

mig så berättar jag mer om hur 

vi får din IT att fungera. 

Paul Ottosson, VD 

paul.ottosson@datanet.se 

076-889 19 80 

Vem får din IT att funka? 

Idag är digital teknik, datorer, videomöten och Microsoft 365 

självklara verktyg för de flesta företag. Men alla företag är inte 

teknikexperter. Tvärtom. Du vill säkert som de flesta, att din IT bara 

ska fungera så att du kan fokusera på det du är bra på. Att slippa 

släcka IT-bränder i vardagen eller hålla koll på hur man jobbar 

smart med den senaste tekniken. 

Prenumerera på en IT-avdelning. Utan inlåsning. 

Vår utgångspunkt är att IT ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att 

arbeta med systemen, enkelt att hantera förändringar och enkelt 

att få hjälp när det behövs.  

Med tjänsten Datanet eConcept hjälper vi dig att få en IT-miljö som 

passar ditt företags behov. Vi tar hand om drift och förvaltning och 

erbjuder en personlig IT-tekniker som lär känna dina behov. 

Vi samarbetar med specialiserade molnleverantörer och väljer helt 

enkelt ut de bästa och mest prisvärda tjänsterna som blir din 

kompletta leverans. Vi tar ansvar för och samordnar alla tjänste-

leverantörer. Allt utan bindningstid. 

Enkelt. Galet smart. För alla. 

Personlig service och snabb återkoppling. 

”Den personliga servicen är något som är viktigt för oss på Alentec 

& Orion. Det är enkelt att få kontakt och vi får snabb återkoppling 

vilket bidrar till att vi känner oss trygga i samarbetet med Datanet. 

Vi uppskattar den tekniska kunnigheten hos konsulterna och att få 

rådgivning när det behövs. Vi kan varmt rekommendera Datanet 

eConcept!” 

Samarbete med värme.  

Våra kunder brukar säga att samarbetet med Datanet är familjärt, 

proffsigt och med glimten i ögat. Du kommer att uppleva skillnaden 

när vi är på plats. www.datanet.se 
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