Udnyt Business Analytics absolut
optimalt på en virtuel platform
leveret og drevet af Komplex it
Du ved det: Business Analytics kan give din virksomhed en konkurrencemæssig fordel i det store kapløb om at være på forkant med
udviklingen.
Uanset om du vil forudsige dine kunders behov, før de selv kender dem, lave profiler på kunder, så du kan se, om de er på
vej væk, identificere nye markeder eller forbedre den måde, du allokerer ressourcer på i virksomheden, er Analytics vejen
frem.
Med SAS® Visual Analytics (VA) fra SAS Institute kan du omdanne data til konkret viden – intuitivt, hurtigt, i real time,
mobilt og til en pris, der er til at komme i nærheden af. Analytics behøver ikke betyde ekstra opgaver it-afdelingen, for du
kan afvikle SAS VA på Komplex it’s virtuelle platform.
BA-licens pr. md.* Infrastruktur pr. md.

I alt pr. md.**

BA4 - 4 vCPU’er, 16 GB RAM og 100 GB storage

DKK 3.750,-

DKK 2.961,-

DKK 6.711,-

BA8 - 8 vCPU’er, 32 GB RAM og 200 GB storage

DKK 11.250,-

DKK 4.716,-

DKK 15.966,-

BA12 - 12 vCPU’er, 64 GB RAM og 300 GB storage

DKK 16.875,-

DKK 7.406,-

DKK 24.281,-

BA16 - 16 vCPU’er, 128 GB RAM og 400 GB storage

DKK 22.500,-

DKK 11.032,-

DKK 33.532,-

*Prisen inkluderer SAS® VA-licens.
**Alle priser er i DKK, ekskl. moms og gælder ved minimum en 12 måneders aftaleperiode. Afregnes pr. måned.
Kontakt os på 7027 7330, hvis du vil høre mere om, hvordan du nemt kan komme i gang med Analytics på Komplex it’s
virtuelle platform.

Komplex it – Øst
Lyskær 13B
2730 Herlev
Telefon: 7027 7330

Komplex it - Vest
Klamsagervej 35
8230 Åbyhøj
Telefon: 7027 7330

… Business Analytics leveret på virtuel platform

Support-niveauer – overvågning af platform

Basis support

Udvidet support

Døgnovervågning af platform

+

+

Daglig statusmail fra Komplex it’s overvågningssystem

+

+

Oversigt over nuværende firmware-versioner

+

+

Daglig oversigt over fejlede enheder, disk, kontroller etc.

+

+

Storage-service

+

+

Adgangskoder til Komplex it’s servicedesk

+

+

Adgang til kundeportal med eget login

+

+

Rapportering om kapacitet og fremtidige anbefalinger

+

+

Opdatering af firmware eller versionsopdateringer

+

+

Anbefalinger om opgraderinger

+

+

Udbedring af fejl (foretages i tidsrummet 08.00-17.00)

+

+

Managed firewall

+

+

Patch Management

+

+

Patch Management OS

+

+

Microsoft Windows Server 2012 R2 SPLA-licenser

+

+

1 public IP-adresse

+

+

Infrastruktur-implementering

+

+

8/5-drift

+

+

VMware-licenser

+

+

Support 8/5

+

+

Trafik

+

+

Site-to-site VPN

+

+

Udbedring af fejl 24/7

-

+

Månedlig konfigurationsrapport, som beskriver tilgængelighed,
RFC’er, incidents m.m.

-

+

Dedikeret Service Delivery Manager

-

+

Basis support er inkludereret i månedsprisen. Derudover kan du tilkøbe udvidet support.
Andre tilkøbsoptioner:
• Backup
• VPN-adgang til mobile brugere og hjemmearbejdspladser (afregnes pr. bruger pr. måned)
• Managed antivirus (afregnes pr. server pr. måned)
Kontakt os på 7027 7330, hvis du vil høre mere om, hvordan du nemt kan komme i gang med Business Analytics på
Komplex it’s virtuelle platform.

Komplex it – Øst
Lyskær 13B
2730 Herlev
Telefon: 7027 7330

Komplex it - Vest
Klamsagervej 35
8230 Åbyhøj
Telefon: 7027 7330

