Savecore Automatisk Övervakning

Förenklar din
vardag

Savecore MaaS

Savecore erbjuder en virtuell lösning inom

Savecores Övervakning som tjänst fyller ett

övervakning som förenklar din vardag.

gap i marknaden för företag som behöver

Lösningen kräver inga investeringar, den

databaser men saknar spetskompetens att ta

ger låg TCO och snabb ROI då ingen ex-

hand om dessa.

tra infrastruktur behövs. Savecores experter
installerar lösningen snabbt och enkelt på er
befintliga virtualiseringsplattform. Centralt
automatiserat management av en eller många databaser.

Monitoring as a Service (MaaS)
Vi på Savecore vet att informationen i databasen är ett företags viktigaste tillgång.

Lösningen på problemen
Vi erbjuder en paketlösning som innehåller
det du behöver; både övervakning och expertkompetens utan stora investeringar.

Savecore bär ansvaret
Låt oss sköta det vi är bäst på, så kan du

Innehållet överlever längre än övrig teknolo-

fokusera på kärnverksamheten. Ansvaret

gi och därför har vi gjort en virtuell lösning

ligger hos oss.

som kan övervaka dina viktigaste komponenter. Att den är virtuell betyder att Savecores Övervakning som tjänst kan överleva
teknikskiften, precis som din databas och
din information.
“Savecores Övervakning som tjänst är en kostnadseffektiv, virtuell och pålitlig lösning som underlätar
våra kunders vardag.”

Fördelar
1. Hårdvaruoberoende - lång livslängd
2. Savecores expertkompetens
3. Skräddarsydd övervakning
- proaktiv och reaktiv

Den IT du behöver - när du behöver den

Savecore AB
Vi är specialister på design, implementation och förvaltning av IT-infrastruktur och finns i Stockholm, Sundsvall och Piteå. Våra kunder finns i hela Sverige, delar av Europa, Asien, Syd- och Nordamerika.
Savecore grundades 2004 med visionen att vara Sveriges mest kompetenta kunskapsföretag inom områdena
datalagring, databaser, nätverk & säkerhet och affärskritiska systemlösningar. För att nå dit ligger vårt fokus på
att bygga långsiktiga relationer genom att leverera trygga och skräddarsydda IT-lösningar med högsta kvalité
utifrån kundens enskilda behov. Vi levererar startklara applikationsplattformar med assistans under hela processen, från analys till avveckling. När kriser uppstår finns vi tillhands 24/7 så länge kunden behöver oss. Allt
för att göra kundens vardag enklare.

KONTAKTA OSS
Besök oss på något av våra kontor
Stockholm
Mall of Scandinavia
Stjärntorget 2B
169 79 Solna

Sundsvall
Storgatan 26
852 30 Sundsvall
Kontakta oss
info@savecore.se
+46 60 12 07 90
Besök gärna vår webbplats
savecore.se

Piteå
Piteå Science Park
Kunskapsallén 14
941 63 Piteå

