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SUPPORT AF NAV 2009 STOPPER 13. JANUAR 2015
Microsoft stopper nu support af NAV 2009, hvilket helt praktisk betyder, at de ikke længere udvikler nyt,
laver rettelser, momsopdateringer med mere og derfor heller ikke frigiver flere servicepakker.
Har du et opdateringsabonnement? Så har du dog stadig adgang til følgende:

•

Tidligere frigivet opgraderinger, opdateringer, servicepakker, fixes og momsopdateringer.

•

Adgang til artikler og online materiale på Microsofts hjemmeside

•

Microsofts online undervisningsmateriale

•

Betalt support er tilgængeligt yderligere 5 år

Hos Montes A/S anbefaler vi derfor opgradering til NAV 2015, hvis din virksomhed står overfor større
ændringer/ udvikling af jeres løsning.

Kontakt Lars Ole Thomsen for yderligere information om NAV eller for et uforpligtende møde om
jeres behov. Direkte tlf.: 63 23 55 79 – mail: larst@montes.dk

ISO CERTIFICERET HOSTING
Montes har igen fået fornyet ISO certificeringen på vores Hosting – det knap så interessante navn er ISAE
3402 TYPE 2 ERKLÆRINGEN, der bygger på ISO 27002 standard.
Langt mere interessant er, at certificeringen dokumenterer og kontrollerer vores hosting og vores
virksomhed på en række områder:

- Informationssikkerhedspolitikker

- Driftssikkerhed

- Organisering af informationssikkerhed

- Kommunikationssikkerhed

- Medarbejdersikkerhed

- Leverandørforhold

- Styring af aktiver

- Styring af informationssikkerhedsbrud

- Adgangsstyring

- Informationssikkerhedsaspekter ved nød-,

- Fysisk sikring og miljøsikring

beredskabs- og reetableringsstyring.

Er du interesseret i at modtage den fulde rapport eller høre mere herom, er du velkommen til at
kontakte Jens Nielsen på jensn@montes.dk

HOSTINGMÆRKET ENDNU ENGANG
Certificeringen til Hostingmærket er kun gældende for et år af
gangen. Vi har derfor ansøgt om endnu et år som certificeret
hoster. Vi er stolte af, at vi har fået tildelt vores andet
Hostingmærke.

Se mere på www.hostingmaerket.dk

KONTAKT MONTES PÅ DIREKTE TELEFON 96 23 50 50
Direkte telefon – alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00, fredag til kl. 15.30
Teknisk afdeling: 63 23 55 52
Økonomisystemer: 63 23 55 56
Hardware & software: 63 23 55 63
VAGTTELEFON - TLF. 25 23 55 51. Se mere information om vagttelefonen her.

Alle oplyste priser er ekskl. levering, installation og moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt ændringer i
tekniske data.

