PAKKETERING

Effektiv software distribution kræver, at software installeres ved hjælp af
MSI eller en tilsvarende teknologi.
Vi varetager 3 former for pakketering af software, MSI, App-V og Thinapp,
størstedelen er MSI pakker. I alt pakker vi i gennemsnit mere end 6000
pakker om året, hvilket pt. gør os til Danmarks største pakketeringshus.

Mansoft har et kompetent applikationsteam på 15 udviklere, som alle er
specialiseret i pakketering af software. Herudover har vi et kompetencecenter, hvor vi tilbyder forskellige MSI og App-V kurser. Her har jeres
medarbejdere mulighed for selv at lære om udvikling af MSI & App-V pakker. (Læs mere om vores kurser her)

OUTSOURCING
Fordelene ved outsourcing af pakketeringsopgaverne er:
•
•
•
•
•

Overskud; du behøver ikke længere at skulle tænke på at vedligeholde dine medarbejders MSI kompetencer.
Sikkerhed; Du kan fortsat levere det samme serviceniveau, hvad angår softwaredistribution. Selvom en medarbejder
skulle forlade jeres virksomhed.
Kvalitet; Pakkerne bliver lavet af nogle af Danmarks dygtigste pakkefolk.
Den høje kvalitet medvirker til at klienterne kører mere stabilt og sløves mindre, selvom der installeres og afinstalleres
applikationer.
Overblik; omkostningerne er kendte, så de er lette at budgettere med

Mansoft tilbyder at stå for enten alle jeres pakketeringsopgaver, eller nogle af dem, alt efter hvad jeres behov er. Pakkerne
kan bestilles løbende, som der bliver brug for dem. Hvilket betyder at I aldrig betaler for mere end I bruger, og nemt kan
holde styr på jeres udgifter.
Vi har mulighed for at stille MSI-ressourcer til rådighed on-site hos jer i det omfang, der er behov for. Det betyder at opgaverne bliver løst effektivt til glæde for både jer og os. I store projekter stiller vi ligeledes en projektleder til rådighed on-site,
som varetager koordination med jeres organisation.

PAKKEBANK

Mansoft tilbyder adgang til en pakkebank, hvor en lang
række applikationer, der ikke kræver licenser, ligger
opdateret så snart der bliver frigjort en ny version fra
leverandøren. Denne pakkebank er under vores SoftwareCentral Plus abonnement, som du kan vælge hvis
du er SoftwareCentral kunde.
(Læs mere om SoftwareCentral Plus her)

