
IT-foranalyse hos Inventio.IT

Varighed afhængig af jeres behov
En IT-foranalyse kan lyde som et komplekst 
forløb, men gennemgangen afhænger af din 
virksomheds behov og størrelse af IT-infrastruktur. 
Vores konsulent foretager IT-gennemgangen i 
samarbejde med jer på jeres adresse. 

En skriftlig rapport giver overblik 
Under gennemgangen lytter konsulenten til jeres 
udfordringer og bekymringer, hvorefter vi foretager en 
analyse af jeres nuværende IT-infrastruktur. På bag-
grund af vores observationer fra gennemgangen og 
jeres behov og krav, udarbejdes en skriftlig rapport 
med forslag til forbedringer samt optimeringer.  

Indikationerne ”rød”, ”gul” og ”grøn” giver jer et 
overblik over IT-infrastrukturens tilstand.  
Med den viden, kan I stille og roligt læse detaljerne 
fra rapporten igennem, før I beslutter jer for, at 
Inventio.IT skal være jeres samarbejdspartner fremover.  

Med en 360° IT-foranalyse kommer vi hele 
vejen rundt om din virksomheds netværk 

- internet, servere, arbejdsstationer 
og IT-infrastruktur



 •  Internet
 •  Firewall
 •  Trådløs netværk
 •  Switch
 •  DNS udbyder
 •  Visio plantegning   
(Microsoft Office Visio)
 •  Internet domæne

Infrastruktur
 •  Garantistatus
 •  Type og serienummer
 •  Opdateringer og servicepack
 •  Serverroller (Fil-Exchange server) 
 •  SQL-database
 •  Mail/Microsoft Exchange 
 •  Backup/Restore 
 •  Antivirus/antispam
 •  Passwordpolitik 
 •  Fil- og mappepolitik 

Server

 •  Serienummer
 •  IP-adresser

Printere

 •  Type og serienummer
 •  Opdateringer og servicepack
 •  Microsoft Office-pakke
 •  Antivirus/antispam

Arbejdsstationer

IT-konsulenten gennemgår og dokumenterer status på følgende områder

”Tidligere havde vi en gammel server stående nede i 
kælderen, som begyndte at lyse ”rødt”, da den skulle 
skiftes ud. Vi havde brug for nogle friske øjne til, at se 
på vores løsning. Konsulenterne fra Inventio.IT var 
ikke låst fast på den ene eller den anden løsning, men 
kom i samarbejde med os frem til den løsning, der var 
den bedste for os”.  
     
      
      Tina Larsen, Økonomichef Hauge Gruppen

Hauge Gruppen A/S anbefaler 
en IT-foranalyse

               Lyskær 3 EF, 3. sal            C. F. Tietgens Boulevard 19            Tilst Søndervej 136      Tlf. 70 26 98 99  
               2730 Herlev             5220 Odense SØ             8381 Tilst                   www.inventio.it 

Se videocasen her: www.inventio.it/referencer/haugegruppen

       I får et samlet og detaljeret overblik  
       over virksomhedens nuværende  
       IT-infrastruktur.  

       En gennemarbejdet analyse udført af  
       vores kompetente IT-konsulenter. 

       I får en skriftlig rapport, som kan  
       bruges til intern dokumentation, og  
       danne grundlag for diskussion om 
       optimering af IT-Infrastrukturen.

Kr. 8.000,-*
+ kørsel Kr. 650,-

Pris for en IT-foranalyse

Derfor bør din virksomhed vælge en 
IT-foranalyse hos Inventio.IT

Kontakt Inventio.IT på 70 26 98 99 eller salg@inventio.it

*Prisen er gældende for virksomheder med max 50 IT-brugere. Har I flere IT-brugere, så kontakt os for tilbud.

http://www.inventio.it/referencer/haugegruppen

