ENKELT. TILLFÖRLITLIGT. PRISVÄRT.
Har du behov av att optimera dina Oracledatabaser? Vi har lösningen
för dig. Savecores optimerade databasmiljö är byggd baserad på lång
erfarenhet av arbete med affärskritiska databaser.

Varför en optimerad databasmiljö med Savecore?
Vi kan vara din lösning till bekymmersfri drift av dina Oracledatabaser.
Vi erbjuder ett sätt som gör det enkelt, tillförlitligt och prisvärt för dig.
Med hjälp av oss får du en nyckelfärdig lösning.

Optimerad databasmiljö
Bekymmersfri drift av dina databaser
Vi hjälper dig för att du ska slippa bekymra dig om driften
av dina Oracledatabaser. Vår lösning för en optimerad
databasmiljö är byggd baserad på lång erfarenhet av
arbete med affärskritiska lösningar. Storlek och kapacitet
anpassar vi enkelt efter dina behov. Vi tar hand om utvalda
delar i det dagliga arbetet med miljön.
en optimerad databasmiljö från Savecore får du
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en nyckelfärdig lösning för dina Oracledatabaser.
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Kostnadseffektivt
För att framgångsrikt uppgradera databasmiljön krävs
en förståelse för den gamla miljön och dess belastning, applikationernas krav, samt licenssituationen. I vår
lösning ingår därför också en förstudie. I förstudien går
vi igenom dagsläget och utifrån det tar vi sedan fram ett
förslag på en ny kostnadseffektiv miljö.
Hyr eller köp
Du kan hyra hela paketet med hårdvara, licenser och de drifttjänster du är i behov av till en överenskommen månadskostnad
(normalt 36 månaders avtalstid). Har du egna licenser kan de
återanvändas. Föredrar du att köpa lösningen går det lika bra.

Endast en supportleverantör
Med enkelheten i fokus bygger vi vår lösning med komponenter
som gör det möjligt att få endast en supportleverantör för hela
lösningen.
Om våra tjänster
Alla våra tjänster anpassar vi efter dina behov. Har du egen personal som klarar delar av driften anpassar vi oss efter det. För att
erbjuda ett bra pris på tjänsterna gör vi mycket av det dagliga
arbetet på distans.

Tips: Vårt nyhetsbrev
Du har väl inte missat att följa
vårt nyhetsbrev!
Gå in på savecore.se för länk
till prenumerationen.
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Vill du veta mer?
André Karlsson
Database Specialist
andre@savecore.se
+46 70 640 44 626
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OM VÅRA TJÄNSTER
Alla våra tjänster anpassar vi efter dina behov. För att erbjuda
ett bra pris på tjänsterna gör vi mycket av det dagliga arbetet
på distans.

KONTAKTA OSS
Besök oss på något av våra kontor
Storgatan 26,
852 30 Sundsvall

Mässans gata 18,
402 24 Göteborg

Kontakta oss
info@savecore.se
+46 60 12 07 90
Besök gärna vår webbplats
savecore.se

