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Hvorfor vælge
Hostingmærket?

Inventio.IT A/S sælger dig ro i sindet

IT-sikkerhed har en stor betydning for mange  
virksomheder, og derfor er det afgørende hvilken  

IT-leverandør du vælger.   
Tryghed er Inventio.ITs æreskodeks. Vi tager din  

virksomheds IT-sikkerhed på vores skuldre i vished 
om, at vi er de bedste til opgaven,  

for det har vi papir på. 

Du er garanteret en certificeret leverandør

Som medstifter og certificeret medlem af BFIH, er vi 
underlagt strenge kontrolforanstaltninger og høje  

sikkerhedskrav iflg. ISAE 3402 og ISO 27002.  
Derfor kan du trygt overlade din IT til os, således at du 

med ro i sindet kan fokusere på din kerneforretning.

Vores hostingafdeling består af kompetente og 
kyndige konsulenter, der er specialiseret i at udvikle, 
vedligeholde og imødekommede netop jeres behov. 

Lad os give dig en sikker og stabil hosting-løsning.  
Kontakt Inventio.IT A/S på  

70 26 98 99 eller info@inventio.it

Læs mere på www.inventio.it



Alle har brug for sikker og stabil IT-hosting
Husk at tjekke at din IT-hostingleverandør...

Vi arbejder på at øge kvaliteten 
i den danske IT-hostingbranche

Hostingmærket er en certificeringsordning, skabt af Brancheforeningen for IT-hosting-
virksomheder i Danmark, BFIH, for at øge kvalitet og sikkerhed i IT-hostingydelser og for 
at gøre det lettere for køberne at vælge den bedste løsning. For at være medlem af BFIH 
skal man en gang om året certificeres til at bruge Hostingmærket, som bl.a. indeholder 

en ISAE 3402 revisorerklæring. 

Læs mere på www.hostingmaerket.dk 

Kvalitet
...har styr på kvaliteten og orden i maskinrummet.

Kig bl.a. efter dokumenterede processer, køleanlæg, 
brandslukning, 2 separate backup lokationer, 

nødstrømsanlæg og redundante internetforbindelser.

Gennemsigtighed
...beskriver ydelser forståeligt og lægger

relevante data åbent frem. Bed om tilbud,
som er sammenlignelige.

Stabilitet
...er en veldrevet virksomhed og stabil

samarbejdspartner. Spørg efter regnskaber,
forsikringer og going-concern erklæring.

Kontrol
...lader sig kontrollere en gang om året. 

Kræv at IT-hostingleverandøren
bliver set efter i sømmene af en 

udefrakommende specialist.


