
Bruger du mange forskellige leverandører? Så tror vi, 

at du også bruger tid på at instruere og fordele opgaver, 

kontaktformidling, ansvarsfordeling og ind imellem på 

ansvarsflugt.

ADDvisions solide ekspertise starter med økonomistyrings-

systemerne og lagerstyringen, som er hjertet i de fleste 

virksomheder. Intet program eller system står jo alene. 

Tingene skal spille sammen, og de sidste 20 år har vi 

opbygget kompetent erfaring i alt det, der får virksom-

heden til at lykkes: drift, hosting, netværk, web, support, 

håndtering af kritiske situationer, videreudvikling af 

systemer til at møde friske udfordringer - kort sagt: 

hele sammenhængen i din IT.

ADDvision har omfattende erfaring med at håndtere alle 

dele af en virksomheds IT – og vi er eksperter og tager ansvar. 

Det gør vi også gerne for dig.

Vi kan faktisk det hele. Så brug os til alle dine IT-opgaver 

For vi giver dig bedre tid – 
og 20 års tung erfaring med at få 
systemer til at spille sammen 
… og din virksomhed til at lykkes



Vi har ekspertise og vi har 
erfaring. Og vi tager ansvar.

• Vi hjælper dig med at effektivisere og træffe de klogeste 
 beslutninger med vores rådgivning og IT-strategi

• Vi giver dig tid. Til succes og vækst i din forretning med 
 Microsoft Dynamics C5, NAV og 365 og vores lagerstyringsløsninger

• Vi sørger for din tryghed. Oppetid, problemfri drift og sikrede data   
 med serverdrift og –vedligeholdelse, virtualiseret servermiljø, hosting,  
 cloud-løsninger og backup

• Vi fylder din virksomhed med viden og hurtige reaktioner med 
 netværksløsninger, SharePoint-løsninger, Microsoft Power BI 
 og Office365

• Og vi forenkler din hverdag med levering, implementering og 
 installation af hardware og software – og dagligdags support.   
 Hvis eksempelvis din printer strejker eller mailsystemet driller…



Outsource det hele. 
Eller lad din IT-afdeling udnytte vores 
spidskompetencer 
 
Nogle kalder os gamle i gårde, andre siger ligeud, at vi er meget 
erfarne. Det handler om, at du får stærk all-round ekspertise – til 
alle dine IT-opgaver. Vi sørger for, at dine systemer og sammen-
hænge altid kan leve op til de nye udfordringer, der påvirker 
jeres forretning. Desuden kender vi din branche, og forstår dine 
forretningsgange og -systemer. Dine krav og dine ønsker. 

Du kan outsource hele din IT-afdeling til os, eller din IT-afdeling 
kan bruge vores spidskompetencer efter behov. 

Uanset hvad I vælger, er din virksomhed i centrum hos os.

99.5% oppetid, sikkerhed og stor 
fleksibilitet. Og sammenhæng i din IT
 
Forestil dig et kort øjeblik en arbejdsdag, hvor systemerne ikke 
snakker sammen. Eller er nede. Det umuliggør produktivitet og 
kundeservice. Sammenhæng i din IT er livsnerven i en virksomhed.
 
Derfor giver vi dig 99.5% oppetid, sikkerhed og stor fleksibilitet.  
Vi tager det så alvorligt, at vi i 2010 etablerede eget hostingcenter. 
Vi hjælper din virksomhed med at forenkle arbejdsgange og 
IT-rutiner. Vi tuner IT-miljøet, så hele virksomheden bliver mere 
effektiv. Du får større sikkerhed og tydelige besparelser, og vi 
frigør din tid, så du kan fokusere på din kerneforretning og din 
konkurrenceevne. 

Opstår der problemer og kritiske situationer – store eller små ting 
- kan du selvfølgelig regne med, at vi løser det inden for 
en acceptabel tidshorisont.

Hvad har IT-support at gøre med 
Good Housekeeping?

Alt. Det er tryghed. Det er økonomisk sund fornuft. Og det får 
hverdagen til at køre helt glat. Addvision tilbyder vores kunder 
Housekeeping-dage: planlagte IT-supportdage ude hos dig. 
Vi planlægger dagene, så det giver god mening i forhold til 
vedligeholdelsen og eftersynet af dine systemer. Du samler 
småopgaver og spørgsmål til bunke til IT-supportdagen - så det 
er optimalt for dig og din virksomhed. Både i forhold til tid og til 
lavere omkostninger. 

Har du brug for akut hjælp? Så er vores supportfunktion naturligvis 
altid klar til at hjælpe dig.

Du må gerne stille skarpe spørgsmål, 
inden du beslutter dig. Skal vi mødes?

Vi holder af solide relationer og langvarige samarbejder. 
Derfor mødes vi gerne, svarer på svære spørgsmål, rådgiver dig 
uforpligtende og giver dig konkrete eksempler på vores ekspertise.
Før du beslutter dig for at samarbejde med os. 

Er du interesseret? 

Så book et uforpligtende og gratis møde og lad os se på
din situation og dine muligheder.



Når du samarbejder med ADDvision

Tid. Tillid. Ekspertise. Det er det, vi gerne vil give vores kunder. 
Friheden og mulighederne ved mere tid. 

Tilliden til, at løsningerne fungerer optimalt – at du kan regne 
med os og få fat i os, når du har brug for det. 

Og ekspertise. Vi kan ikke alt – men vi er vaskeægte eksperter 
i vores forretningsområder.

I et samarbejde med os møder du mennesker, der er i spidsen 
på de teknologiske områder, og som samtidigt hylder nogle lidt 
gammeldags dyder. Ansvar, punktlighed og service er grundpill-
erne i vores virksomhed og i vores forhold til kunderne. Fokus, 
engagement og respekt præger vores daglige samarbejde med 
dig, kunden. Vi har arbejdet med IT hele vores karriere og er 
ærekære og stolte af det. Ikke blot på egne vegne, men også 
på vores kunders.

Vi er eksperter. Ikke dyrere end 
andre, men dygtigere. På områder 
som forretningssystemer, host ing, 
cloud, infrastruktur, sikkerhed, 
hastighed og fintuning af dit system. 

Vores første møde er gratis. Vi giver 
dit system et gratis efter syn. Og dig 
gratis rådgivning. Ring til Per Steen 
Jensen nu på 44 53 03 33 og book 
dit gratis møde.
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