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•	 24/7/365	overvågning	af	din	server	(tilvalg)

•	 Omgående	respons	i	nødsituationer

•	 Garanteret	oppetid	på	99%	

Alle	managed	løsninger	fra	RCS	IT	inkluderer:

I slipper for besværet med at holde jeres servere og 
systemer kørende og er bedre sikret mod nedbrud. 
Få jeres systemer og data opbevaret i et driftssik-
kert miljø i vores professionelle hostingcenter, hvor 
der er tænkt på alt lige fra internetforbindelser til 
adgangskontrol, strøm, køling, overvågning til ikke 
mindst sikkerhed og backup. 

Sikker	 opbevaring	 af	 data	 i	 drift-
sikkert	miljø

Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere 
og IT-løsninger. Men faktisk er hosting noget af det, I med stor succes kan outsource - og I 
kan vælge at hoste hele eller dele af virksomhedens IT hos RCS, der i samarbejde med Athe-
na IT udbyder hosting. Hos os får I meget mere end en hostingløsning, vi kan tilbyde leje af 
alt fra hosting, hardware og software til løbende drift og servicering for en fast, lav ydelse 
pr. medarbejder/enhed pr. måned. 

Fokusér	på	din	kerneforretning
Flere og flere virksomheder vælger at outsource 
deres IT-drift for at frigøre både økonomiske og 
menneskelige ressourcer. Dermed kan I fokusere 
på jeres kerneforretning og få et forspring i forhold 
til jeres konkurrenter.

•	 Administrator	Terminal	adgang	(RDP)

Hosting

Managed Hosting - 
Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. 
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•	 Outlook	2003/2007	licens	med	kalender,	
opgavestyring	m.m.

•	 1000	MB!	lageringsplads	pr.	mailboks
•	 E-mail	adresse	(ditnavn@firmanavn.dk).	

Dedikeret	Hosted	Exchange

Hos RCS IT tilbyder vi også dedikerede løsninger til vores kunder. Hver kunde har således 
sine egne dedikerede servere, og Microsoft Exchange løsningen giver mulighed for delte 
kalendere, adressekartotek og opgavelister. I får adgang til jeres email gennem Microsoft 
Outloook samt fra telefoner, PDA’er og naturligvis via en webbrowser. 

Vores løsninger er måske en smule dyrere 
end vores konkurrenter - til gengæld ga-
ranterer vi dedikeret hardware til løsningen 
og masser af plads til dine e-mails og do-
kumenter inklusiv backup af den samlede 
løsning. 

RCS	IT	hosted	exchange	via	ATHENA	

En dedikeret løsning inklusiv alle de mu-
ligheder Microsoft Exchange tilbyder 
herunder kalender, opgavestyring, kontak-
tpersoner, delte mapper, Outlook Web Ac-
cess m.m. 
Vi understøtter ActiveSync med Push 
teknologi. 

Løsningen inkluderer fuld daglig backup, 
effektiv virus- og spamfilter samt Microsoft 
Outlook 2003/2007 licens.

•	 SSL	krypteret	adgang	(128	bit)

•	 Outlook	Mobile	Access	Til	PDA	og	mobiltele-
foner

•	 Webmail	via	Outlook	Web	Access	

•	 Virus	og	spam	beskyttelse

•	 Email	POP3,	IMAP	og	MAPI
•	 24	timers	tilgængelighed

Hosted 
Exchange

Jeres email er et af de vigtigste og mest sårbare elementer i jeres 
IT-installation. Hos RCS IT tilbyder vi via vores partner Athena drift 
af jeres Exchange server løsning, så I slipper for at skulle investere 
både tid og penge i servere, drift og software. 
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Webhosting

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 
Diskplads 50 MB 100 MB 200 MB

Dataoverførsel pr. mrd. 200 MB 500 MB 1000 MB

FTP-login JA JA JA

Frontpage support JA JA JA

OS-platform Valgfrit Valgfrit Valgfrit

Statistik/logning NEJ JA JA

Statistik/analyse + 1300,- år + 1300,- år + 1300,- år

ASP/PHP/Cgi/Perl/Java JA JA JA

Access database (ODBC) + 500,- år + 500,- år JA

MS-SQL/MySQL Server + 1000,- år + 1000,- år JA

Flere domæner + 900,- år + 900,- år + 900,- år

24/7 overvågning og alarm JA JA JA

UPS backup JA JA JA

Backup 3 uger JA JA JA

Oprettelse 1000,- 1500,- 2000,-

Abonnement pr. år. 1600,- 4000,- 8000,-

RCS IT tilbyder via Athena webhosting, hvor sikkerheden er i 
højsædet. Vi sikrer professionel drift af avancerede IT-systemer 
og webhosting for store og små virksomheder samt offentlige 
instanser
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Via en bærbar computer, en hjemmearbejdsplads eller en tynd klient kan medarbejderen 
nemt få adgang til virksomhedens netværk og servere: De logger ganske enkelt på via en 
Internet brugerflade. Alle programmer og data afvikles lokalt på virksomhedens netværk, 
som kun sender skærmbilleder videre til brugeren. Brugeren fjernstyrer således sine syste-
mer med en velkendt Windows brugerflade og alt foregår real time, så det føles som om 
man arbejder lokalt og uden forsinkelser. 

Hurtig	og	nem	adgang	til	virksomhedens	data

Via vores partner Athena tilbyder vi citrix, som er løsningen til jer, hvis I ønsker at samle jeres 
applikationer ét sted, for at optimere vedligeholdelsen og udrulningen til brugerne. Med Ci-
trix kan I vedligeholde virksomhedens printere, applikationer og overvåge hele netværket 
og brugerne ét sted. Al vedligeholdelse og administration er således samlet centralt uanset 
antallet af brugere, klienter og harware. 
Citrix giver høj sikkerhed, og hurtig adgang til jeres applikationer - uanset hvor jeres ansatte 
befinder sig! Vores partner Athena er certificeret Citrix Access Partner - Silver Solution Advi-
sor. Det betyder at deres medarbejdere er uddannet i den nyeste teknologi, hvilket sikrer 
dig den bedste rådgivning og service. 

Citrix:	mere	sikkerhed	

Terminalserver

Med en Terminal server løsning fra RCS IT kan jeres medarbejdere 
altid logge på virksomhedens systemer uanset, hvor de befinder 
sig i verden - uanset om det er konsulenter på udlandsrejse, 
kørende sælgere på de danske landeveje eller arbejder hjemme-
fra. 

4



RCS IT A/S Kokholm 3 C st.tv. 6000 Kolding   T. +45 75 59 89 00    F. +45 75 59 88 00  salg@rcs.dkRev.1.000

*Regnestykket	inkluderer	ikke	de	timer,	der	bliv-
er	sparet	på	installation,	opdatering	og	vedlige-
holdelse.

•	 Virksomheden	sparer	78.419	DKK	på	strøm	
om	året

•	 Virksomheden	 sparer	 miljøet	 for	 45.201,6	
kilowatt	timer	om	året	

Vi	tager	en	virksomhed	med	100	PC	brugere,	hvor	
80	%	af	PC-brugerne	skifter	til	tynde	klienter:

Lad	os	kigge	på	regnestykket*:

PC’en er blevet en integreret del af vores arbejde over de sidste mange år og indgår i de 
fleste processer i en moderne virksomhed. En arbejdsstation kræver installation, opdater-
ing, vedligeholdelse og ikke mindst strøm. Kort sagt: Så skal der en masse energi til at drive 
virksomhedens IT - både strøm- og ressourcemæssigt.

Med en terminalløsning fra vores partner 
Athena, hvor I udskifter medarbejdernes 
PC’er med tynde klienter, kan jeres virk-
somhed opnå målbare resultater på bun-
dlinien!
Det opnås ved besparelser på både strøm 
såvel som besparelse på vedligeholdelse 
af pc’er.

Tynde klienter er maskiner, som er ud-
viklet til at køre applikationer fra en central 
server. En tynd klient ligner en PC: den har 
både tastatur og mus. Brugerfladen er den 
samme, den er bare mindre, bruger mindre 
strøm, mindre processorkraft og mindre hu-
kommelse. Programmer og applikationer 
bliver ikke installeret direkte på den tynde 

Hvad	er	Tynde	klienter?	

klient men på en fælles server, som brugeren 
logger på. Serveren sender herefter data til 
brugerens skærm, så det føles som at arbejde 
på en “normal” PC.

Spar på energien med tynde klienter 

Miljøvenlig 
Terminalserver
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En anden fordel er desuden, at I slipper for at tage backup af medarbejdernes pc’er og 
jeres interne servere - da al data bliver gemt centralt på jeres server i vores hostingcen-
ter. I tilfælde af virusangreb eller systemnedbrud vil vigtige og forretningskritiske data 
hverken gå tabt eller blive lækket: Al data bliver gemt i vores hostingcenter placeret i 
Nationalbanken’s tidligere pengedepot i Odense. Langt under jorden, forskanset bag 
en halv meter tyk jerndør, ligger dine data trygt beskyttet mod både brand, strømaf-
brydelser og oversvømmelse.

Aldrig	mere	datatab	

Jeres IT-ansvarlige skal ikke længere bekymre sig om medarbejdernes PC’er. Nu kører 
alt optimalt, der er installeret de rigtige licenser etc. - alt dette bliver styret centralt og 
den IT-ansvarlige kan koncentrere sig om vigtigere opgaver i jeres virksomhed: Nemlig 
hvordan I kommer til at arbejde mere strategisk med jeres IT i stedet for, at det blot er 
et værktøj.
I sparer penge på strøm og med i prisen får I en mere velfungerende IT løsning med 
mindre nedetid, større datasikkerhed og større fleksibilitet - så jeres medarbejdere kan 
arbejde mere effektivt!

Hvad	med	jeres	IT-ansvarlige?

6


