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Udfordring:
Hurtig etablering af nyt IT system grundet lynnedslag. Sikre hurtig tilgang til store filer og
tilgængelighed uanset hvor den ansatte er henne i verden.

Løsning:
Implementering af hybrid setup bestående af lokal Server 2012 R2 med integration til
Office 365, herunder installation af Office 2013 og Lync på alle klienter.

Kontakt/Yderligere information:
Trimatic Automatic A/S: Direktør Claus Sørensen, på cs@trimatic.dk eller 7345 0545.
nyit.dk ApS: Jesper Sørensen, på jesper@nyit.dk eller 4260 1200.
Læs mere på næste side
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Case Story

Case:
Umiddelbart før sommerferien 2014 henvendte direktør Claus Sørensen sig til nyit.dk med en konkret
problemstilling – lynnedslag i deres server!
”Hos os er det vigtigt at arbejde optimalt hele tiden – det forventer vores kunder af os. Når vores IT system så
pludselig svigter, kan vi af gode grunde ikke længere levere den gode service som vores kunder er vant til, og det går
lynhurtigt ud over vores forretning” udtaler Claus Sørensen.
”Heldigvis var nyit.dk hurtige til at forstå alvoren i situation, og de stod lynhurtigt klar med den rigtige løsning, som
også indeholdt et teknologisk fremskridt for os” siger Claus endvidere.

”Alle virksomheder er i dag dybt afhængige af deres IT, og stabiliteten heraf” siger Jesper Sørensen, Solution
Architect ved nyit.dk. ”Det stod hurtigt klart, at Trimatic Automation ville opnå nogle klare fordele ved at gå i skyen
med dele af deres IT. Ikke blot fordi vi kunne sikre en hurtigere implementering, men også fordi Trimatic Automation
fremadrettet altid er fuldt ud opdateret, og dermed oplever færre nedbrud end før” siger Jesper videre. ”Og ikke
mindst – vi har skåret en del af omkostningerne til IT-vedligehold væk, så der er en direkte og mærkbar besparelse
på bundlinjen for Trimatic Automation”
”Ikke nok med at vores omkostninger på IT-vedligehold er faldet markant, så ligger der også en væsentlig besparelse
i strøm til en mere effektiv server og vi slap endda for at udvide vores kølekapacitet i serverrummet, som vi ellers
havde planlagt” siger Claus. ”vi har også opnået andre fordele, og kan i dag kommunikere mere effektivt takket
været teknologier som f.eks. Lync, der bruges flittigt både på kontoret og når vi er i marken” slutter Claus Sørensen.

- Jeres ansvarsbevidste IT samarbejdspartner

