KONSULENTASSISTANCE
Vores konsulenter er nogle af Danmarks
dygtigste og mest erfarne specialister.

Vi benytter os af egne fastansatte medarbejdere og har
oparbejdet en stab af medarbejdere, som har arbejdet
med os gennem mange år og som derved har tilegnet sig
en både bred og dyb viden indenfor mange områder.
Størstedelen af vores konsulenter er certificeret indenfor et eller flere Microsoft-produkter, og er således enten
MCP, MCSA eller MCSE. Vores tekniske projektledere har
stor erfaring i projektledelse og er certificeret i Prince2 og
SCRUM.
Vi sørger for løbende opfølgning på konsulenternes kvalifikationer og ydelser og gennemfører periodisk kvalitetskontrol for at sikre jeres og konsulentens tilfredshed.
Vi er specialiserede i længerevarende konsulentopgaver,
der løses on-site.
Vi har assisteret en lang række af danske Top 250 virksomheder indenfor den private og den offentlige sektor.

CLIENT MANAGEMENT
Vores Client Management konsulenter har flere års erfaring og kan varetage opgaver indefor pakketering, deployment af software, brugeradministration i AD, Exchange,
Azure og andre produkter. Derudover er vores konsulenter
specialiserede indenfor klientdrift på SCCM-platformen.

INFRASTRUKTURARKITEKTUR
Mansoft udfører arkitekt- og designarbejde på både servere og klienter i forbindelse med etablering eller opgradering af infrastrukturen. Vi medtager altid sikkerhedsaspekter i vores arbejde både med hensyn til Microsoft
løsninger, men også i forbindelse med firewalls, mailservere, cloud-løsninger og andre programmer fra de store
producenter.

SCCM-MANAGEMENT
Vores konsulenter er specialiserede i SCCM management
opgaver. Har I behov for eksperter til eksempelvis varetagelse af SCCM opgaver eller supplering af jeres interne ressourcer i forbindelse med et større projekt, så kan vi helt
sikkert hjælpe.

SERVERMANAGEMENT
KLIPPEKORT
En fejlfri drift af infrastrukturen er afgørende for virksomhedens produktivitet, men server management kan være
en dyr og tidskrævende aktivitet. Vores konsulenter har
stor erfaring med server management og kan supplere
jeres interne ressourcer for at sikre den optimale serverdrift.

Mansoft tilbyder flere prismodeller, I kan for eksempel få
en fleksibel aftale på konsulenttimer ved at købe et klippekort.

