
FÖR EN SÄKER IT-MILJÖ





LÅNG ERFARENHET 
I EN UNG BRANSCH



Är IT en viktig del av er verksamhet?



Wizolution är en komplett IT-leverantör för mindre och större företag  
som vill ha en genomtänkt IT-strategi och moderna säkerhetslösningar.  
Vi har bland annat certifieringar som Microsoft Certified System Engineer 
(MCSE), MCP+I, CNA och PSE.
 
Våra kunder är företag som väljer att använda sig enbart av extern 
IT-service eller som kompletterar sin egen IT-kompetens med våra tjänster. 

KOMPLETT IT-LEVERANTÖR  
MED CERTIFIERAD KOMPETENS

Är IT en viktig del av er verksamhet?



Klarar ni ett dataintrång?



Vi har lång erfarenhet av avancerade serverlösningar, Terminal  
server, brandväggar, VPN, backup, arbeta på distans, webbmail, 
pushmail med mera.

Förutom leverans och installation av kompletta nätverk tar vi även  
hand om drift av befintliga nätverk samt hanterar eventuella garanti-
frågor på hårdvara.

SÄKERHETSSTRATEGI  
OCH NÄTVERKSDRIFT



Har du Wizolution som IT-leverantör? 



Det är inte ovanligt med undermåliga och ibland obefintliga backup- 
rutiner och felaktiga konfigureringar. Wizolutions serviceavtal ger er  
ett väl dokumenterat system och regelbundna besök där vi bland  
annat kontrollerar backup samt att system och programvaror är rätt 
konfigurerade och uppdaterade.
 
Med sådan förebyggande service undviks onödiga driftstopp och 
problem förhindras redan innan de orsakar skada. 
 
Maskinvara, program och alla åtgärder dokumenteras fortlöpande 
genom upprättande av översiktlig systembeskrivning, IP-plan, rutiner för 
backuphantering och rapporter på utfört arbete. Det betyder säkerhet  
och kontinuitet för våra kunder. Vi hjälper er dessutom att skapa rutiner  
för vardaglig administration av systemet samt ger användarvänlig support.

FÖREBYGGANDE SERVICE



TILLGÄNGLIGHET
 
Nära samarbete är vår ledstjärna. 
Det betyder att du lär känna oss 
och att vi alltid är lätta att nå.  
 
Tack vare god dokumentation har 
vi alltid full kontroll på din IT-miljö 
och kan snabbt göra oss en bild 
av läget hos dig om det uppstått 
problem av något slag. 

FLEXIBILITET 
Wizolution erbjuder stor  

flexibilitet i valet av leverantör  
av olika tjänster, till exempel 

Internetleverantör, backup  
över Internet, spamfiltrering  

och webbhotell.  
 

Vi har distributörsavtal med  
de största leverantörerna inom 

hård- och mjukvara som till 
exempel Ace Options, Ingram 

Micro och Techdata.





031-719 20 90 info@wizolution.se wizolution.se


