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SELVBETJENING AF HOSTING
Vi har tidligere omtalt vores hosting selvbetjeningsportal. Den er blevet opdateret med endnu
flere funktion, og portalen er nu frigivet til brug hos alle interesserede virksomheder, der bruger
Montes-hosting.
Selvbetjeningsportalen giver nem og overskuelig administration af de mest benyttede funktioner i hosting. Via
portalen er det nemt og hurtigt bl.a. at oprette nye brugere, skifte grupper, ændre passwords og meget mere.
Samtidig fås et samlet overblik over virksomhedens komplette hosting.
Portalen er tilgængelig 24/7 og betjenes selvfølgelig fra såvel PC, som tablet og smartphone. Løsningen henvender
sig typisk til den (de) ansvarlige for virksomhedens hostede løsning.

SMUGKIG PÅ PORTALEN
Her er portalen benyttet på en smartphone. Det betyder, at du kan få kontakt til den hostede løsning ligegyldigt
hvor du er.

Efter login, får du et nemt og overskueligt
brugerinterface. Her vælger du, hvad der
skal arbejdes med.

Ændringslog – hvad sker
der i virksomhedens
løsning

Administration af
brugere & grupper
DNS oversigt

Er du interesseret i at benytte løsningen eller vil du gerne have mere information? Så er du velkommen til at
kontakte Jakob Rømer på mail: jakobr@montes.dk eller ring på tlf. 63 23 55 72.

OVERVÅGNING MINDSKER RISIKO FOR DYR NEDETID
Med aktiv overvågning af virksomhedens IT-løsning
minimeres dyre fejl og driftsforstyrrelser markant, da
potentielle problemer opdages, inden det er for sent.
Vi tilbyder brugerdefineret overvågning af standard forhold som
CPU-belastning, diskplads, m.v. men også af specielle IT-løsninger
efter nærmere aftale.
Se produktarket her
Du er også velkommen til at kontakte Anders Nørlev for yderligere information. Han træffes på mail:
andersn@montes.dk eller på tlf.: 63 23 55 64.

VELKOMMEN TIL VORES NYE LÆRLING
1. oktober 2014 siger vi velkommen til endnu en lærling.
Vi ser frem til at arbejde sammen med Tor, der er i gang med uddannelsen som ITSupporter.
Uddannelsen tager 2 år og Tor skal skiftevis være hos os og på skoleophold.
Velkommen til Tor Brinch Sørensen.

KONTAKT MONTES PÅ DIREKTE TELEFON 96 23 50 50
Direkte telefon – alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00, fredag dog til kl. 15.30
Teknisk afdeling: 63 23 55 52
Økonomisystemer: 63 23 55 56
Hardware & software: 63 23 55 63
Bogholderi: 63 23 55 50, tast 4

VAGTTELEFON - TLF. 25 23 55 51. Se mere information om vagttelefonen her.
MONTES A/S | Hedevej 3 | 9800 Hjørring | www. montes. dk
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.

