Udnyt fordelene ved Business
Analytics optimalt med As a
Service fra 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 Business Analytics-værktøjerne fra IBM og Houston Analytics kan du omdanne data til konkret viden – intuitivt, hurtigt og i real time – til en pris, der er til at komme i nærheden af, fordi du får leveret værktøjerne As a Service. I stedet for
at bruge flere måneder eller år på at bygge en platform, som kan køre Business Analytics, kan du komme i gang i løbet af
uger.
Du kan få følgende værktøjer leveret As a Service, og ens for dem alle er, at du kan vælge at betale licens pr. bruger eller
en fast månedlig pris:
Predictive / Descriptive Analytics
IBM Modeler
IBM Modeler Server
IBM Collaboration and Deployment Server

Optimization / Prescriptive Analytics
IBM CPLEX Optimization Studio
IBM Decision Optimization Center

Reporting / Business Intelligence
IBM Cognos

Business Planning
IBM Cognos TM1

Kontakt os på 7027 7330, hvis du vil høre mere om prisen, og hvordan du kommer i gang med Business Analytics as a
Service.

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

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

… Business Analytics as a Service

Support-niveauer – As a Service

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 omprisen, og hvordan du nemt kan komme i gang med Business Analytics
as a Service.
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