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SAVE IT – online backup
Få sikret dine data med SAVE IT online backup
Data er virksomhedens rygrad, og tab af data er yderst kritisk for den daglige drift for slet ikke at tale om, hvad det koster af tid, ressourcer og tabte kroner at
reetablere og genregistrere data.
Er din virksomheds data sikret bedst muligt? Læs mere om dine muligheder her.

sommertilbud
Lige nu får du GRATIS oprettelse og installation, når du bestiller SAVE IT.
Kontakt Tina Vedel for yderligere information og pris på tlf. 63 23 55 61 eller tinav@montes.dk
*Tilbud er gældende til og med 31. oktober 2013

CRM så det ses på bundlinjen
Med en god CRM-løsning er der fuldt overblik over
virksomhedens aktiviteter. Det giver optimal mulighed
for at øge indtjeningen på kunderne.
Har din virksomhed prøvet at tabe en ordre, fordi der ikke blev fulgt op i tide? Og har I helt styr på, hvilken kollega,
der sidst har talt med kunden – og hvad der blev aftalt?
Mangler virksomhedens ledelse et godt værktøj til at holde styr på salgsmuligheder og pipeline? Og samtidig få
data, der kan danne beslutningsgrundlag for virksomheden?
Så er Microsoft Dynamics CRM helt sikkert noget for jer. Læs mere om Microsoft Dynamics CRM
Eller hop ud i 30 dages gratis adgang til vores demoversion, inkl. to timers on-site præsentation. Det koster ikke
noget.
For mere information, kontakt Tina Vedel på tlf. 63 23 55 61 eller tinav@montes.dk

Seriøs server-overvågning med PRTG
PRTG er et nemt og intuitivt overvågningsværktøj med mange funktioner, som
passer til netværk i alle størrelser.
Kom på forkant med hændelser i den daglige IT-drift med overvågning af virksomhedens IT-infrastruktur. Alt andet
kan ende med at blive meget dyrt.
PRTG er den komplette løsning, der bl.a. kan overvåge Jeres internetforbindelse,
mail, controllere, switche og meget mere. Ligesom løsningen også klarer
overvågning af virtuelle miljøer (som for eksempel HyperV og VMwear med
flere).
Montes A/S kan tilbyde at varetage overvågningen af virksomheden IT-infrastruktur. Vi kan også levere, installere

og supportere løsningen, hvorefter I selv varetager overvågningen.
Vil du vide mere om markedets mest overbevisende overvågning?
Kontakt Mads Neve for yderligere information på til. 63 23 55 70 eller send ham en mail på madsn@montes.dk
Eller besøg vores hjemmeside her

Sådan får du internetforbindelse med failover
WatchGuard frigiver ny software, der øger sikkerheden omkring din
internetforbindelse
WatchGuard har frigivet ny Fireware XTM - v.11.7.3. Ud over en
række generelle opdateringer, har de også tilføjet et par nye
muligheder.
Blandt andet understøtter WatchGuard nu både 3G og 4G dongler.
Herved kan du etablere failover på din internetforbindelse og f.eks.
stadig sikre din online backup.
Softwareopgraderingen gælder for de nyeste WatchGuard modeller.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jakob Rømer på tlf.
63 23 55 72 eller på mail: jakobr@montes.dk
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Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde det på vores hjemmeside. Alle oplyste priser er ekskl. levering,
installation og moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt ændringer i tekniske data.

