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Uovertruffen mobil-integration til Swyx
Fleksibel telefoni, der gør det nemmere at komme i kontakt med dine kollegaer.

Med SwyxMobile fungerer virksomhedens mobiltelefoner som en integreret del af fastnet telefonien.
Hermed får medarbejderne samme funktioner på såvel mobiltelefon som på fastnet telefonen.

Samtidig kan medarbejderne opsætte løsningen således, at alle udgående opkald sker via Swyx. Hermed
behøver medarbejderen kun at forholde sig til ét telefonnummer, ligesom de kan benytte en og samme
telefonsvarer til både fastnet- og mobiltelefoni.

Med et enkelt telefonnummer er det også nemt for virksomhedens kunder og forretningsforbindelser at
komme i kontakt med medarbejderne - uanset om denne er på fastnettelefon eller mobil.

Se produktbrochure her

Eller kontakt Jens Nielsen for yderligere information.
Direkte tlf. 63 23 55 65 eller via mail jensn@montes.dk

Gratis log- og rapporteringsværktøj
til alle WatchGuard Firewalls, så jeres data kan sikres bedst muligt.

Med den konstant strøm af trusler mod virksomhedens netværk skal der tages hurtige beslutninger
omkring sikkerheden. For at tage rettidige og effektive beslutninger på det bedst mulige grundlag

kræves gennemskuelighed i datastrømmen på netværket.
Det har WatchGuard gjort noget ved med log- og rapporteringsværktøjet WatchGuard Dimension™, der
er en løsning, som synliggør den faktisk trafik på virksomhedens netværk.

Løsningen indeholder en række log- og rapporteringsværktøjer ('big data visibility'), der
identificerer sikkerhedstrusler, emner og tendenser i datastrømmen og som dermed giver de
informationer, der kan danne baggrund for optimale sikkerhedspolitikker på tværs af netværket.
Se hvad du kan forvente af WatchGuard Dimension (video)

Hent brochure om WatchGuard Dimension

Er du interesseret i mere information, er du velkommen til at kontakte
Jakob Rømer på tlf. 63 23 55 72 eller på mail jakobr@montes.dk

Stå et marathon, mens du er på arbejde
og få mulighed for at vinde* en tur til New York.

Vidste du, at du kan forbrænde hunderedevis af ekstra kalorier hver dag? Du skal bare stå op på arbejde
- og med bare tre timer pr. arbejdsdag i en måned, svarer det til et helt marathon forbrændt i kalorier.
Samtidig reduceres bl.a. risikoen for diabetes, højt blodtryk og hjerte- / karsygdomme.

Lige nu kan du tilmed vinde en tur til New York ved at deltage i Stå et marathon-konkurrencen på
www.standupmarathon.dk
Du skal blot registrere dig på hjemmesiden og klikke dig ind, når du står op. Undervejs kan du følge, hvor
langt du har stået et fiktivt New York Marathon.

TIP! Når du står op og arbejder i længere perioder er det godt at aflaste kroppen med en
arbejdspladsmåtte. StandUp arbejdspladsmåtter er specialfremstillet for at fordele belastningen jævnt på
fødderne og hjælper dig med at stå i længere perioder uden at blive træt. Du kan se og prøve dem hos
os.

Kontakt Asbjørn Helledie på direkte tlf. 63 23 55 63 eller mail helledie@montes.dk
for aftale omkring prøve af StandUp arbejdspladsmåtte og yderligere information.

*For at kvalificere dig til præmierne skal du have en konkurrencekode, som du får, når du køber en StandUp
arbejdspladsmåtte. Koden registrerer du først når du er i mål, så du behøver ikke vente med at begynde at bruge StandUp
Marathon.

Vi ønsker kunder, forretningsforbindelser og venner af huset

glædelig jul og godt nytår
Vi holder selvfølgelig åben mellem jul og nytår.
Mandag 29. december ml. kl. 8.00 - 16.00
Tirsdag 30. december ml. kl. 8.00 - 16.00
Fredag 2. januar 2015 ml. kl. 8.00 - 15.30

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.

