”DOC IT ja homma toimii.”
DOC IT -palvelu sopii sinulle, kun haluat IT-asiasi hoitoon
mutkattomasti ja vaivatta. DOC IT tarjoaa IT-ylläpitopalveluita,
vaivattomasti ja ammattitaidolla.

DOC IT -palvelut luotettavasti kotimaasta
Netsecure on vuonna 2006 perustettu IT-palveluntarjoaja, jonka
toiminta on saanut tunnustusta luotettavista ja joustavista ITtuki, ylläpito ja pilvipalveluratkaisuista. Ylivoimainen ammattitaito ja
laaja ymmärrys eri toimialojen muuttuvista tarpeista ovat luoneet
Netsecuresta usealle merkittävälle yritykselle luontevan ja tärkeän
IT-kumppanin.
Tarjoamme asiakkaan koko IT-ympäristön valvonnan, tuki ja ylläpitopalvelut sekä vastaamme tietokoneiden, lisälaitteiden ja verkon
toimivuudesta. Toimitamme myös tarpeenmukaiset laite- ja ohjelmistokokonaisuudet sekä asennuspalvelut.
Netsecuren nCloud.fi -pilvipalvelu tarjoaa joustavan tavan hankkia palvelinkapasiteettia ja erilaisia palveluita yrityksen muuttuviin
tarpeisiin ilman oman palvelinraudan hankintaa. Huolehdimme, että
palvelimet ovat aina käytettävissä, tietoturva ja varmuuskopiot ajan
tasalla.
Järjestelmät on kahdennettu sekä 24/7 tuen- ja monitoroinnin piirissä. Kustomoimme aina palvelinratkaisut asiakaskohtaisesti.
Palvelumme kulmakiviä ovat kotimaisuus, ylivoimainen ammattitaito
ja täsmällinen tukipalvelu.

IT-tuki ja ylläpitöpalvelut
•
•
•
•

Etänä tai paikan päällä
Täsmällisesti ja nopeasti 24/7
Koko IT-ympäristö tuen piirissä
Keskity omaan ydinosaamiseesi

Laite- ja ohjelmistotoimitukset sekä asennukset
• Kaikki merkit edustettuna
• Laaja tukkuriverkosto
• Rahoitusvaihtoehdot

nCloud -pilvipalvelut kaikkiin ympäristöihin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows ja Linux virtuaalipalvelimet
Citrix ja VMware etätyöskentelyjärjestelmät
Varmistuspalvelut
Web- ja tietokantapalvelimet
Pilvitallennuspalvelut
Sähköpostit ja jaetut kalenterit
Roskapostisuodatus
Palomuuri ja tietoturvapalvelut
Asiakkaan palvelimien migraatiot pilveen
Domain nimet ja hostingpalvelut
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IT-ympäristön kartoitus
Teemme asiakkaan IT-ympäristön nykytilan kartoitukset ja selvitämme mahdolliset pullonkaulat ja riskit. Kartoituksen pohjalta asiakkaalle toimitetaan kehityssuunnitelma ja raportti nykytilasta.

Espoo
Upseerinkatu 3 A 6. krs
02600 Espoo
p. 020 734 2450

Hämeenlinna
Turuntie 4-6 D
13130 Hämeenlinna
p. 020 734 2450

Lappeenranta
Kauppakatu 40 D
53100 Lappeenranta
p. 020 734 2480

Kouvola
Keskikatu 9
45100 Kouvola
p. 020 734 2480

www.digitalofficecompany.fi
etunimi.sukunimi@digitalofficecompany.fi

Lahti
Vuorikatu 35
15110 Lahti
p. 020 734 2480

