
Kostnader

Fler anledningar att ta steget till nutiden:

Små företag kan varje år förlora en hel 
arbetsvecka  på grund av att de använder 
gamla datorer.

PC:ar som är äldre än 4 år tenderar att tappa 
21 timmar av produktivitet på grund av 
reprationer, underhåll och säkerhetsåtgärder.

Använder du teknik som gått i graven?
Har ditt företag Windows Server 2003? Då är 
det dags att uppdatera. Supporten upphör 
den 14:e juli 2015, villket betyder att risken 
ökar för att utsättas av cyberattacker och 
dataintrång.

Nutidssäkrade Windows Server 2012 R2 är 
anpassad för dagens behov och skyddar 
både företagets och kundernas data.

I april 2014 upphörde supporten för Office 
2003, vilket innebär att programmet inte 
längre får viktiga säkerhetsuppdateringar 
som i sin tur öppnar upp för potentiella 
attacker.

Använd istället skalbara tjänster som 
Microsoft Dynamics CRM och Office 365, 
så ökar du produktiviteten och 
nutidssäkrar verksamheten.

Att ta sig till nutiden är enkelt! Våra partner hjälper dig gärna med att ta fram skräddarsydda 
IT-lösningar åt ditt företag. På så sätt kan hela verksamheten få ut så mycket som möjligt av 
tekniken.

Hur nutidssäkrar jag företaget?

Hitta en Microsoft-partner som kan hjälpa dig: 
https://pinpoint.microsoft.com/sv-se/

Läs mer om hur nutidssäkrar ditt företag på:      
https://www.microsoft.com/sv-se/business/how-to-buy/

Varför ska du nutidssäkra
ditt företag?

De 5 största riskerna med omodern teknik: 

1.  Datastrul och system 
som ligger nere. Onödig tid 
som istället kan läggas på att 
nå affärsmålen.

2. Ökade kostnader när 
pengar läggs på att lösa 
IT-problem.

3. Minskad produktivitet 
när anställda försöker lösa 
IT-problem istället för att 
fokusera på arbetet.

4. Säkerhetsrisker då 
gammal mjukvara ökar 
risken för dataintrång.

5. Legala och regelmässiga problem för 
företag som inte migrerar från program 
när supporten upphört.

Det kostar dubbelt så mycket att laga ett 
system som är äldre än 4 år.

61% av kunderna tycker att 
företag är omoderna om 
de använder sig av ett 
operativsystem som är äldre 
än 5 år.

Supporten för Windows XP kostar cirka 7100  kr/per installation. 

Jämfört med nutidssäkrade Windows 8 som endast kostar cirka 1400  kr/per 
installation. 

Att få support till Windows Server 2003 kan kosta cirka 2 600 000 kr/år.

Nutidssäkrad teknik ger resultat

49% av företagarna 
uppger att ny teknologi som 
till exempel molntjänster har 
varit en avgörande faktor för 
deras tillväxt.

66% säger att ny teknik 
har minskat deras IT-kostnader.

54% svarar att molntjänster 
har effektiviserat deras IT-projekt. 

49% säger den nya tekniken 
har lett till ökad produktivitet och 
möjliggjort konkurrens mot 
större organisationer.

94% av små och 
mellanstora företag har 
fått bättre säkerhet sen 
de börja använda 
molnet.

Alla är överens om att teknologin har en avgörande betydelse för kundupplevelsen.

Använder du Windows XP, vars support har upphört så är det 6 gånger så hög risk att din dator 
blir infekterad av skadlig kod än om du använder Windows 8 eller Windows 10.

Genom att ta ditt företag till nutiden kan du:

Jobba var du vill
Oavsett om du är hemma, på 
kontoret eller på resa kan du 
idag få säker tillgång till alla 
program och all din data.  Det 
ska inte spela någon roll var du 
eller kollegorna befinner sig, 
bara att det blir gjort.

Öka din tillväxt
Arbeta effektivare med smarta verktyg. 
Möjliggör videokonferens, chatfunktioner 
och skalbara lagringsutrymmen. Du      
betalar endast för det du använder.

Vårda dina kunder
Gör det enkelt att vårda
kundrelationerna. Du behöver inte 
vara tankeläsare för att förstå hur 
kunderna tänker, du behöver bara 
rätt verktyg.

Skydda din verksamhet
Din verksamhet är värdefull och 
behöver ett skydd som klarar av 
dagens ökade digitalisering och 
uppkoppling. Du har mycket att 
tänka på. Därför ska du inte 
behöva oroa dig för oväntade 
händelser.

Visste du att?

94%  av små och medelstora företag tycker 
att det är viktigt att ha de senaste programvarorna. 

Mellan 70% och  80% av de 
10 vanligaste skadliga programmen 
skulle kunna undvikas om företagens 
teknik var uppdaterad.

Källa:
Microsoft: “The Risky Business of Outdated Technology”
http://download.microsoft.com/download/B/3/F/B3F0B64A-C2C5-4F91-8ADF-B1FD03B5B2CD/MS_RiskyBusiness_v13.pdf

Att lägga resurser på nya verksamhetslösningar kan upplevas som en kostsam investering 
för små och medelstora företag. Det är också därför många väljer att ha kvar omoderna 
lösningar ofta omedvetna om riskerna.

Att satsa på att nutidssäkra ditt företag innebär istället en rad fördelar för hela 
verksamheten, allt från kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar till ökad produktivitet 
och säkerhet. 

Läs vidare och se vad det innebär att ta sig till #nutiden.


