
Den digitale omstilling accelererer 

inden for alle brancher

Fra små virksomheder til store koncerner indgår 

cloudløsninger, managed services, backup, stora-

ge, netværk og meget mere i bestræbelserne på 

at finde den helt rigtige balance mellem på den 
ene side brugernes krav om mobilitet og produk-

tivitet og på den anden side kravene om at over-

holde compliance-, sikkerheds- og budgetkrav.

Hele din IT-infrastruktur er i spil

Det er ikke længere nok at investere i en større 

server eller i hardware til brugerne. I dag kræver 

den digitale omstilling en ny form helhedstænk-

ning, hvor hele kredsløbet – fra klienter til cloud 

– optimeres til at bidrage med værdi til forret-

ningen. Samtidig er der flere valgmuligheder og 
teknologier end nogensinde.

Interne eller eksterne IT-ressourcer?

Storage skal dimensioneres optimalt for at le-

vere tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. 

Overvejer du public cloud, skal din cloudrejse og 

dine tjenester gennemtænkes, hvis du vil høste 

fordelene, uden at omkostningerne løber løbsk. 

Og det er kun to eksempler på, at det giver me-

ning at bruge en erfaren, certificeret IT-partner.

Derfor er CCIT med til at skabe værdi

CCIT kan aflaste dine interne IT-ressourcer, 
guide dig frem til de optimale løsninger og sikre 

dig enterprise-fordele og -performance uanset 

størrelsen på din virksomhed. Fra idé og projek-

tering over implementering til drift kan vi vare-

tage hele processen, så du kan  koncentrere dig 

om at skabe værdi til din kerneforretning.



DIN GUIDE TIL 
DEN DIGITALE 
OMSTILLING
Slip potentialet fri gennem innovative IT-tjenester, der kombinerer mobilitet, 

produktivitet, forretningsudvikling og sikkerhed. CCIT har erfaring, indsigt 

og ekspertise til at realisere dine visioner.
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KORT OG 
GODT 
OM CCIT
Her kan vi bidrage

Konsulentydelser

 Analyse  Rådgivning  Design  Tilbud  Installation

 Support  Overvågning  Driftsstøtte

Bemærk: Vores konsulenter kan også træde til ved ferie, sygdom, uddannelse, spidsbelastninger eller andre perioder for 

at sikre enten udvalgte systemer eller den komplette drift.

Løsningsområder

 Cloud  Server  Storage 
Datacenter 
Netværk

 Backup

 Netværk 
Infrastruktur as 
a Service


Backup as  
a Service


Netværk as  
a Service


PC as  
a Service



Managed 
Infrastruktur as 
a Service



Managed 
Backup as a 
Service


Managed Wi-Fi 
as a Service


Managed PC  
as a Service
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