Prisliste

Connect Office
Komplet mobilkontor

Komplet mobilkontor
 Trådløst netværk i bilen (802.11 b/g)
 Trådløs A4 printer
 Trådløs labelprinter
 Alle enheder er monteret i lille mobilt kabinet, der tilsluttes bilens el-anlæg vha. cigarettænderen
 Kabinettet tages nemt ind og ud af bilen og kan ligeledes bruges som hjemmearbejdsplads
 Kabinettet har netværksstik og tilsluttes internettet vha. en alm. ADSL-linie på hjemmearbejdspladsen
 Der medfølger 12V strømforsyning til lysnettet (230V), når mobilkontoret bruges på hjemmearbejdspladsen

Pris 12.500,-

(Excl. moms)

Krav til bærbar PC

Den bærbare computer skal have indbygget trådløst netværk, og den skal kunne kommunikere on-line med
serveren på klinikken vha. en dataopkobling til mobiltelefon-netværket.
Der kan benyttes en hvilken som helst bærbar pc, der opfylder disse krav.
Vi anbefaler en ultra-mobil bærbar pc fra Fujitsu-Siemens (vægt 1kg.), der har indbygget trådløst netværk
og indbygget mulighed for dataopkobling til mobiltelefon-netværket. Pris 14.499,- (excl. moms)

Krav til serveren på klinikken
Mobilkontoret kræver en Windows Server 2003 incl. nødvendige licenser til brugerne på farten

Installation og opsætning af mobilkontor og server
Vi leverer gerne mobilkontor og server som en totalløsning - dvs. vi leverer og installerer alt udstyr.
Herved sikres det, at alt software og hardware fungerer optimalt sammen.
Totalløsningen giver kunden den fordel, at der kun er én leverandør af den samlede løsning.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på en totalløsning.

Support- og tryghedspakke
 Fri telefonisk »Hot-line«, hvis noget driller ...
 Fri opdatering af software til mobilkontoret. (Service packs o.lign.)
 Ombytning af defekt fastmonteret(*) hardware fra dag til dag.
Går printer, labelprinter eller oplader etc. i stykker, ringer du til os.
Vi sender straks en ny samme dag.
(*) Den bærbare PC er ikke omfattet af support- og tryghedspakken.
Der skal tegnes separat aftale for denne.

Pris 500,- pr. måned

Kontakt:

Connect Office
Ådalsvej 1 · 8832 Skals
Tlf. 87 76 00 76
Web: www.connect-office.dk
E-mail: info@connect-office.dk

(Excl. moms)
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