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LEVETIDSFORLÆNGELSE
Vi tilbyder service- og beredskabsaftaler på ITinfrastruktur med speciale inden for IBM’s Storage
og Power platforme.

4 GRUNDE
Til at vælge Plan B

IBM System DS Series Storage

HOSTING OG DRIFT AF
IBM I SYSTEMER

IBM Systems Storwize
IBM Systems Tape
IBM Systems Power

Vi bygger en kopi af jeres setup,
dermed kan vi imødegå selv det værst
tænkelige scenarie.

Hos os er der ingen callcenter eller
telefonkø. Vi tager
personligt ansvar i din situation

IBM I, iSeries & AS400
IBM System X
Yderligere tilbyder vi levetidsforlængelse af
Lenovo, Hewlett-Packard Enterprise, Hitachi
Vantara og Dell-EMC

Gratis årligt eftersyn
Plan B Health Check

Call home funktion sikre
automatisk fejlmelding,
nemt og bekvemt.

Hos Plan B kan vi, udover at levetidsforlænge din IBM
Platform, drifte IBM Power og AS/400 systemer og det kan
både foregå hos dig, eller i vores redundante miljø hos
InterXion.
Vi tilbyder et hold af specialister, alle med kompetencer
inden for IBM´s produkter. Det giver din AS/400 de bedste
forudsætninger for en stabil og sikker drift. På den måde kan
I koncentrere jer om jeres forretningskritiske applikationer
og ikke bekymre jer om en platformen.

IBM AUTHORISED
BUSINESS PARTNER
DRIFT
Hvad kan en driftaftale inkludere?

Backup management

24x7x365 drift og overvågning

Performance management

Jobovervågning (job fejler, meddelelse venter, hold

High availability management

Service desk

Os upgrades, ptf og firmware

status, overrunning job)

Service reporting & review

Automatiske svar drevet af itheon hvor det er muligt.

Brugerprofil håndtering

Mq monitoring

Pro-active intelligent itheon monitoring software

Udover levetidsforlængelse tilbyder vi Hardware, Software
og licenser fra IBM. Det betyder at du kan få det bedste fra
begge verdener med udgangspunkt i dit miljø.

SLIP

FRONT

BACK

Set IT Free

PLAN B
Plan B er en løsningsorienteret dansk IT service provider
med fokus på værdiskabelse og kvalitet i datacenteret. Vores
kerneområde er levetidsforlængelse, drift og 24/7 service
af High-end IT infrastruktur. Ved at skifte til Plan B kan
virksomheder spare på deres IT servicebudget uden at gå på
kompromis med sikkerhed eller kvalitet.
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