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Bekymmersfritt, kompetent och flexibelt
Nätverk som tjänst är vårt helhetserbjudande för dig som vill ha en stabil och funktionell  nätverksplattform 

byggd på världsledande kvalitetsprodukter som innefattar allt från SD-WAN för en kostnadseffektiv 

anslutning av dina �ärrkontor, till switchar och trådlösa accesspunkter   

Allt övervakas dygnet runt av vår egenutvecklade molnplattform där alla händelser felsöks automatiskt

så fort de inträffar och genererar en incidentrapport som vår certifierade supportpersonal

tar hand om utan att du behöver lyfta ett finger. 

Via vår kundportal kan du naturligtvis se allt som händer 

i din miljö och vill du ha hjälp med att konfigurera om något, eller har några frågor, så kontaktar du en tekniker

som kan hjälpa till direkt - utan krångliga mellanhänder. 

Allt ingår i den fasta månadsavgiften.   

 

Du kan själv räkna på vad kostnaden blir för just ditt nätverk på
www.qls.se/kostnadskalkyl

Detta ingår

 Behovsanalys

 All hårdvara och licenser

 Konfigurering

 Support

 Kontinuerlig övervakning och incidenthantering

Allt till en fast månadsavgift, helt utan initialkostnad

Välkommen till mindre bekymmer
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3. Behovsanalys ingår
Alltid rätt lösning för just dina behov   

4. Skalbar och flexibel plattform
Nätverksplattformen innefattar switchar, trådlösa accesspunkter, SD-WAN och brandbväggar 
samt 4G routrar för det lilla kontoret eller som backup.
Plattformen kan också byggas ut med fler moduler som exempelvis 
Säker Klient och Managerad SOC.

5. Övervakning 24/7/365
Proaktiv övervakning som analyserar ALLT som plattformen rapporterar. 
Vår prisvinnande molnplattform felsöker alla händelser automatiskt och skapar 
supportärenden för alla incidenter.

8. Tillgång till alla verktyg via vår molnportal
Er supportorganisation ser och kan följa arbetet med alla incidenter som uppstår. 
Dessutom får ni via vår portal tillgång till alla verktyg som ingår i lösningen

1. Ingen initialkostnad
Hårdvara, licenser, konfiguration och support ingår till en fast månadskostnad.

7. Direktkontakt med certifierade tekniker
Få hjälp direkt när du behöver det, utan att behöva vänta i en supportkö

6. Lifecycle management
Kontrakt på 3 + 3 år gör att du slipper bli sittande med gammal utrustning som 
medför ökad risk och och sämre funktion för er verksamhet

9. Fysisk installation till fast pris
Självkostnadspris för installation på plats finns som tillval där montering, patchkablage, 
stativmateriel, funktionskontroll och inmätning ingår

2. All konfiguration och support ingår
Även för avancerade konfigurationer som exempelvis autentisering med 
802.1x och dynamisk routing

Läs mer på 
www.qls.se/natverk-som-tjanst
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