SOLUTIONS SERVICES

SOLUTIONS
SERVICES
Hos ALSO har vi kompetente og erfarne medarbejdere, der både kan hjælpe
forhandlerne til at servicere det, vi kan kalde for de traditionelle kunder, og
medarbejdere, der kan fungere som brobyggere til cloudverdenen.
Selv om cloudbaserede løsninger vinder hastigt frem, vil det vare nogen tid, før virksomhederne
slukker endegyldigt for alle serverne i kælderen. Derfor skal ALSO kunne håndtere begge verdener og
fungere som en kompetent rådgiver for den transformation, der er sat i gang.
Det kan vi, og det er din fordel som forhandler. I ALSO Solutions har vi løsningerne i fokus – løsninger,
der i form af servere, netværk og storage samt software tilsammen danner en virksomheds IT-infrastruktur på tværs af hele platformen.
Selv om flere og flere virksomheder samt organisationer får blik for de muligheder, der gemmer sig
i skyen, er der ikke nogen tvivl om, at den traditionelle IT-infrastruktur, som vi kender den i dag, vil
være hos os mange år endnu. Dvs. at det, vi kalder
for on-premises-salg fortsat vil være et attraktivt
KONTAKT ALSO
forretningsområde for dig som forhandler – også når
det fx gælder servere og storage.
Kontakt din Account Manager hos ALSO
eller ring på tlf. 4355 8888

16

ALSO KOMPETENCEGUIDE

SOLUTIONS SERVICES

Professionelle
AV-løsninger
ALSO tilbyder forskellige løsninger inden for Pro AV-området. Med en bred vifte af skærme og
projektorer samt software, tilbehør og services kan ALSO sammen med forhandlere og producenter levere både små og store løsninger til eksempelvis skoler, hoteller, møderum og detailhandel inden for Digital Signage.
Vi arbejder ud fra en dedikeret kanalstrategi og tager et medansvar for, at dine kunder får fleksible,
individuelle løsninger, der matcher deres strategi og forretningsmodel. ALSO fører en bred portefølje
af produkter fra førende AV-producenter, og vi binder dem sammen i løsninger, der er til rådighed for
forhandlerne.
Vi vil være markedets nemmeste og mest oplagte samarbejdspartner inden for Pro AV, og du kan altid
trække på ALSO’s ressourcer med henblik på at
sikre den optimale løsning til dine kunder. Vores
KONTAKT ALSO
kompetente medarbejdere bestræber sig på
Kontakt din Account Manager hos ALSO
dagligt at servicere forhandlerne med løsningseller ring på tlf. 4355 8888
forslag, der møder kundens behov.
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Server/Storageløsninger
Hos ALSO er vi eksperter i at konfigurere såvel
server- som storageløsninger i enhver størrelse og til ethvert behov. Med udgangspunkt
i produkter og løsninger fra Hewlett Packard
Enterprise, Lenovo, Fujitsu og Nimble Storage
tilbyder vi komplette infrastrukturløsninger
– dvs. løsninger til SMB-kunder såvel som fullblown enterpriseløsninger.
Uanset om der er tale om en løsning til en stor
koncern eller til en mindre virksomhed, kan vi
bistå med at designe og levere en løsning, der
inkluderer alle elementer, og som samtidig giver
mulighed for at vokse. Vi tilbyder løsninger med
høj ROI-værdi, der understøtter effektivisering
af virksomheders infrastruktur og reducerer
omkostningerne. Med de tilbudte løsninger er

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO
eller ring på tlf. 4355 8888
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vi dermed med til at forbedre virksomhedernes
konkurrenceevne og tilpasning til ændrede
markedsvilkår.
Vi stiller et stort team af dedikerede specialister
til rådighed, der kan støtte vores forhandlere
igennem salgsprocessen og supportere dem med
salgsfremmende aktiviteter som fx demosessions,
uddannelse, færdigt marketingmateriale og
generering af leads.

ALSO’S 1:1:2-KONCEPT
ALSO’s Lenovo Server Storage Team har lanceret en såkaldt
funktionspostkasse efter et såkaldt 1:1:2-koncept. Det betyder,
at kunden modtager et svar om, at en kollega arbejder på sagen
senest efter 1 time, at der maksimalt er 1 dags svartid på alle
prisforespørgsler, og at der maksimalt er 2 dages leveringstid på
alle lagervarer.
Kontakt os for mere information på:
lenovoebg.danmark@also.com
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Sikkerhedsløsninger
ALSO har i mange år leveret en række netværksinfrastrukturløsninger, og et naturligt
element i denne er netværksbaseret videoovervågning. ALSO har kompetencen til at
rådgive om komplette overvågningsløsninger
fra start til slut. Der er ingen tvivl om, at
netværksbaseret videoovervågning er i stor
vækst, og det giver dig som forhandler helt
nye forretningsmuligheder.
Vi er distributør af produkter fra en række førende
leverandører, og vi kan sammen præsentere slutkunden for et koncept, hvor hele løsningen købes
upfront eller afregnes på abonnementsbasis.
Gennem abonnement kan sikkerhedsløsningerne
sælges som én samlet pakke, der inkluderer både
hardware og software. En udgift, slutkunden kan
bogføre som en driftsmæssig omkostning.
Vi har et dedikeret team med erfarne og veluddannede specialister, der kan bistå dig med at
sammensætte den helt optimale løsning til kunderne. Vi kan samtidig tilbyde vores forhandlere

assistance fra Danmarks største konfigurationscenter, hvor vores dygtige medarbejdere er klar
til at samle din skræddersyede kundeløsning.
Der er mange grunde til, at du skal handle dine
sikkerhedsprodukter hos ALSO.
De væsentligste er:
➜➜ Support og vejledning fra erfarne og
veluddannede produktspecialister.
➜➜ Et bredt og fokuseret surveillancesortiment.
➜➜ Danmarks største konfigurationscenter.
➜➜ Dag til dag-levering af gængse produkter.

KONTAKT ALSO
ALSO Surveillance Team
Telefon: 4355 9384 & 4355 9059
E-mail: surveillance.danmark@also.com
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Netværksløsninger
ALSO er din troværdige partner og rådgiver, når det gælder netværksløsninger – uanset om det
er løsninger til hjemmebrug, SMB eller enterprise. I vores produktportefølje har vi produkter fra
en række førende leverandører inden for netværksudstyr, og det gør os i stand til at levere stort
set enhver type løsning til dine kunder.
Vores produktspecialister i netværksteamet er klar til at bistå dig med at vælge de helt rigtige løsninger
og produkter ud fra dine kunders krav og behov.
Inden for netværk kan vi tilbyde:
➜➜ Support og vejledning fra erfarne og veluddannede produktspecialister.
➜➜ Bredt sortiment af produkter til SOHO, SMB og enterprise.
➜➜ Bistand til design af løsninger ud fra specifikke kundekrav, så du får en skræddersyet løsning.
➜➜ Dag til dag-levering af gængse produkter.
➜➜ Attraktive priser.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO
eller ring på tlf. 4355 8888
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Nødstrømsanlæg
mod strømudfald
Mange kunder har fokus på oppetiden i deres
infrastruktur – men glemmer, at det er lige så
vigtigt at sikre, at udstyret er beskyttet mod
strømudfald. ALSO kan hjælpe dig med at
vælge de rigtige løsninger til dine kunder.
Vi kan blandt andet tilbyde:
➜➜ Specialistrådgivning om valg af nødstrømsanlæg samt beregning af kapacitet
og batteritid.
➜➜ Specialistrådgivning om valg af racks og
PDU’er.
➜➜ Et bredt sortiment af UPS’er fra førende
leverandører.
➜➜ Dag til dag-levering af en række produkter.
ALSO kan blandt andet levere de kendte
UPS-systemer fra Eaton, hvor de nyeste modeller
udmærker sig ved at være særdeles strømbesparende.

Kontakt derfor ALSO for en snak om, hvorledes vi
sammen kan gøre nødstrømsanlæg til en strategisk attraktiv løsning for dine kunder. Anlæggene
fås til virksomheder i alle størrelser.
Desuden har vi APC i vores sortiment. APC har
på verdensplan solgt mere end 20 mio. enheder, og deres Smart-UPS benyttes af tusindvis af
virksomheder verden over til at beskytte udstyr
og kritiske data ved strømudfald.

KONTAKT ALSO
Kontakt din Account Manager hos ALSO
eller ring på tlf. 4355 8888
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HP Enterprise
datacenterløsninger
ALSO er førende inden for datacenterløsninger fra Hewlett Packard Enterprise. Med udgangspunkt i produkter og løsninger fra Hewlett Packard Enterprise tilbyder ALSO komplette infrastrukturløsninger. Uanset om der er tale om en løsning til en stor koncern eller til en mindre
virksomhed, kan ALSO og Hewlett Packard Enterprise levere en løsning, der inkluderer alle
elementer.
Vi har fokus på blandt andet infrastruktur til cloud- og hostingvirksomheder, trådløse netværksløsninger samt storage og backup til SMB-kunder. Vi tilbyder løsninger med høj værdi, når det gælder
Return on Investment – løsninger, der fokuserer på effektivisering af virksomheders infrastruktur og
reduktion af omkostninger med det formål at forbedre konkurrenceevnen for virksomheden.

KONTAKT ALSO
Hewlett Packard Enterprise Team
Telefon: 4355 9344
E-mail: hpe.danmark@also.com
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Vi stiller et dedikeret team af specialister til rådighed,
der støtter vores forhandlere gennem hele salgsprocessen, og vi supporterer gerne med salgsfremmende aktiviteter som fx demo-sessions, uddannelse,
færdigt marketingmateriale og generering af leads.

