IT løsninger er dyre!
Ikke nødvendigvis.
Ofte kan de ønsker du har, lade sig gøre
med det udstyr du har i forvejen.
Hvis der skal købes computere eller
programmer, kan det ske på følgende
måder.


Uanset hvad din
virksomhed lever af,
skal der laves
omsætning, før du kan
betale regninger.
Det er jeg klar over.
Derfor at jeg er meget opmærksom på, at du
ikke overkøber noget.
Sammen finder vi ud af, nøjagtigt hvad du
har brug for..



Jeg kan rådgive dig, hvad du børe
købe. Jeg kan derefter købe det, og
sælge videre til dig.
Jeg kan rådgive dig, hvad du bør
købe, og du selv finder priser, og
selv køber hjem.

“CSnetwork er IT
sikkerhed, til mindre
virksomheder til rimelige
priser”

CSnetwork

Priser:
800 kr. pr. time.

Kørsel:
Alt kørsel på i alt under 30 fra min bopæl,
pålægges ingen kilometer takst.
Kørsel over 30 km. pålægges en takst på
3,52 kr. pr km.

IT sikkerhed til mindre
virksomheder

Har du styr på din IT
sikkerhed?
Hvor længe kan din virksomhed klare sig
uden IT?
Forestil dig, at alle dine filer er væk, du kan
ikke bruge dit ordre/regnskabs program,
eller dine computere er låst.

Om mig.
Jeg hedder Svend Åge
Med mere end 15 års erfaring som IT
administrator, fra både den private og
offentlige sektor, kan jeg hjælpe dig, og din
virksomhed, til en sikker IT drift.
CSnetwork er et fritidsfirma.
Jeg lever ikke af CSnetwork, men har det ved
siden af mit fultidsjob.
Jeg har ofte skiftende arbejdstider, hvilket
betyder at jeg ofte kan servicere mine
klienter, inden for normal arbejdstid.
Jeg går højt op i, at mine klienter føler sig
trygge.

Ikke nok med, at du ikke kan tage imod
ordre eller fakturere.
Du taber også arbejdstid.
For nogle produktionsvirksomheder går
produktionen også i stå.
Hvad vil det koste din virksomhed om
dagen?

Ovenstående sker desværre for
mange virksomheder hver dag.
Hvis du er interresseret, kan jeg komme på
besøg til en uforpligtende samtale.

Jeg kan hjælpe din virksomheds IT
sikkerhed, på rigtigt mange områder

Vores produkter og tjenester
- Backup
- Antivirus
- Firewall
- Sikkerheds opdatering af programmer
- Rådgivning.
- Netværk.
- WiFi.
- Osv.

Jeg har en baggrund som IT administrator,
og har 15 års erfaring fra IT branchen.
Jeg er både din rådgiver, og din teknikker.
Alt efter ønsker og økonomi, finder vi
sammen en løsning, der er tilfredsstillende
for dig, og din virksomhed.
Alt hvad jeg laver for dig, bliver
dokumenteret.
Du får en kopi, af alt dokumentation.

Kontakt.
Svend Åge Brink Bøgelund.
Telefon: 23906714
Mail: kontakt@csnetwork.dk
Internet: www.csnetwork.dk

CSnetwork

Mosevej 42
6000 Kolding

