SKREDDERSYDDE
LØSNINGER
FOR DIN BEDRIFT

Vi streber etter å være en nær og personlig
støttefunksjon med stor tilgjengelighet.

er slik vi vil ha det.
Med nær kjennskap
til kundene blir det
enklerer å hjelpe
raskt og effektivt.

E post@schoyen.no
W www.schoyen.no
T 95 40 40 30

Kontakt

La oss gjøre jobben vår, så du kan gjøre din.

Vi bistår i dag over
150 bedrifter, og
leverer en komplett
meny av datatjenester.
Disse er særlig rettet
mot små og mellomstore virksomheter.

Føler du din samarbeidspartner ikke prioriterer
deg, eller priser seg for høyt? Da vil vi gjerne
høre fra deg.

En typisk kunde består
av 1-20 brukere, og det

Kanskje Schøyen Data er den rette til å
bistå med dine datautfordringer?

Grunnsteinene våre
Vår visjon er å tilby en problemfri IT-hverdag.
Vårt mål er å være en trygg og langsiktig partner for våre kunder.
Våre kjerneverdier er service, kompetanse og kvalitet.
Her mener vi nøkkelen til Schøyen Data sin suksess ligger.
Vi legger mye engasjement i å skape fornøyde kunder.
Er du en av de, så tips gjerne andre.

Menneskene
Tom-André Schøyen
- Eier og tekniker
Selvutnevnt nerd som har jobbet i databransjen siden tidlig 2000-tallet. Drevet
dataﬁrma siden 2003. Elsker utfordringer, og er lidenskapelig opptatt av jobben
sin. Setter stor pris på den personlige kontakten med kundene, og går ikke av
veien for en kaffekopp etter utført oppdrag.
Jarle Bjørnerud
- Teknisk Rådgiver
Allsidig kar som har jobbet med salg, teknologi, ledelse og kundeservice. Er
den som ﬁnner løsninger tilpasset hver enkelt, og med sin varierte bakgrunn,
har god kjennskap til de utfordringene du møter på. Trives best i direkte
kontakt med kunden, og er gjerne han du vil treffe når det er på tide med en
gjennomgang av bedriftens behov.
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VÅRE TJENESTER
Schøyen Data bistår på alle områder når det gjelder IKT i bedriften.
Som å levere nytt, vedlikehold av eksisterende utstyr og reparasjon
av maskin- og programvare. Vi er ofte bedriftens bindeledd mot leverandør av fagsystemet. Vi har inngående innsikt i ﬂere bransjer som
f.eks. advokat, lege, tannnlege, dyreklinikk, byggmester, regnskap,
landbruk, butikk, restaurant, barnehage, eiendomsmegler, entrepenør
og transport. Sjansen for at vi har kjennskap til dine systemer og de
utfordringene du kan stå ovenfor er stor.

Skytjenester (Microsoft 365)
Vi er Microsoft partner og kan leverer og drifte løsninger for deg. Dette
innebærer at programmer som Word, Excel og Teams ligger i skyen
sammen med ﬁlene og eposten din. For mange bedrifter kan løsningen
være å abonnere på enkelte tjenester via oss, og dermed unngå store
IT investeringer.

E post@schoyen.no
W www.schoyen.no
T 95 40 40 30

Kontakt

IT-Drift & Support

Salg av datautstyr og programvare
Vi er en forhandler som ikke er bundet til å selge noe annet enn det vi selv går god for. Vi har
gode innkjøpsavtaler med ﬂere leverandører. Dette gir oss, i samarbeid med hver enkelt kunde
kan velge ut varer som er tilpasset, friheten til å velge ut varer tilpasset bedriftens behov.

Antivirus
Lei av å passe på at antivirusprogrammet er oppdatert, eller lei av å fornye lisensen hvert år?
Med en Panda-løsning forenkles alt. Alle lisenser er alltid à jour og man slipper mas om
oppdatering og kjøp av lisens. Det hele faktureres og administreres av oss.

Backup
De ﬂeste tar altfor lett på dette med backup. Hva er ditt behov? Er du sikker på at backupen din
fungerer? Et spørsmål vi pleier å stille kunden er:
„Hva om jeg knuser pc‘en din med en hammer nå. Hvor stort problem ville det vært for deg?“
Hva er ditt svar La oss hjelpe deg med en sikker backup som passer ditt behov.

Mobil- og bredbåndsløsninger
Vi kan hjelpe bedriften din med å skreddersy mobil- og bredbåndløsninger i henhold til deres
ønsker og behov. Vi har fokus på løsninger du faktisk trenger – og som effektiviserer og
forenkler arbeidsdagen til dine ansatte, enten det gjelder mobillabbinement for de ansatte eller
ﬁber inn til bedriften.

CRM
CRM betyr på norsk kunderelasjonshåndtering, og er noe mange undervurderer verdien av.
Trenger du bedre oversikt over kundene og kanskje et markedsføringsverktøy i tillegg? Vi har
lang erfaring med valg og implementering av CRM-system, og hjelper deg gjerne i gang med ditt.

Foto, video og droneﬁlm
Vi bistår med alt fra bilder av ansatte og produktfoto til ﬁlmer fra luften og i studio. Kanskje du har
eiendom som burde hatt teknisk inspeksjon ovenfra, eller behov for en enkel ﬁlmpresentasjon. Vi
har kompetansen og utstyret.
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