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“Vi ved godt, at vi ikke er det åbenlyse 
valg, vi tilbyder et alternativ. Det er 

derfor, vi hedder Plan B”
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Plan B er en løsningsorienteret dansk IT 
service provider med fokus på værdiskabelse 
og kvalitet i datacentret. Vores kerneområde er 
levetidsforlængelse af high-end IT infrastruktur. 
Virksomheder kan spare i gennemsnit 40-60% af 
deres IT servicebudget, ved at skifte til Plan B, uden 
at gå på kompromis med sikkerhed eller kvalitet.

Det åbenlyse valg, er derfor ikke altid det bedste.

Vi bruger udtrykket ”Set IT Free” fordi alle vores 
services og produkter bygger på filosofien om det 
frie valg og gennemskuelighed.

Set IT free 



Hos Plan B levetidsforlænger vi IT infrastruktur til 
virksomheder, ved at yde god gammeldags og 
personlig service til en billigere pris. 

Det kan vi, fordi vi har skabt en omkostningslet organ-
isation. Derudover har vi optimeret hele processen. 
Blandt andet bygger vi en skaleret kopi af vores kunders 
konfiguration, i stedet for at have et kæmpe lager. 

Vi udnytter også moderne teknologiske hjælpemidler 
for at skabe den bedste kontakt mellem problem og 
løsning. 

Hvad tilbyder vi? Hvorfor hedder det Plan B?
Vi bygger en kopi af jeres setup hos os i Vedbæk. 
Det betyder, at vi har alle dele på lager, og kan 
imødegå selv det værst tænkelige scenarie og 
erstatte en hel løsning.

Direkte kontakt med Plan B. Hos os er der intet 
callcenter eller telefonkø. Vi tager personligt 
ansvar i din situation og løser problemet.

Årlig besparelse på 40-60% i forhold til OEM produ-
centens aftaler.

Plan B’s operation er understøttet af Blue Chip 
som er Englands største IBM serviceprovider med 
mere end 200 ansatte. Blue Chip levetidsforlænger 
flere Power og I Systemer end IBM UK.
  
Call Home funktion sikrer automatisk fejlmelding, 
nemt og bekvemt.

5 grunde til at vælge Plan B 

Services
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“Vi er meget tilfredse med Plan B. De har overholdt 

tidsplanerne samt været en professionel sparringspartner.  

Vi sparer mange tusinde kroner om måneden, uden at gå 

på kompromis med sikkerhed eller kvalitet. Derfor har vi 

valgt at fortsætte samarbejdet.

Hvad siger vores kunder? 

“Plan B leverer direkte, og ikke mindst kompetent service, 

når vi har brug for det.“

Vi har specialiseret os i IBM og kan derfor tilbyde 
attraktive serviceaftaler på følgende platforme.

 IBM Systems Storage DS3xxx,DS4xxx, DSxxx 
 & DS8xxx series

 IBM Systems Storage Storwize V3700, V3700v2 
 V5000, V5010, V5020, V5030, V7000, V7000 
 Gen2 & V7000 Unified

 IBM z Systems z890, z900 ,z9, z10, z11, z12

 IBM Systems Tape Library TS3100, TS3200,  
  TS3310 & TS3500

 IBM Power Systems POWER4, POWER5,  
 POWER6, POWER7 & POWER8

 IBM i, System i, iSeries & AS400

 IBM System X, xSeries, og Lenovo system 

»De store producenter er det åbenlyse valg, når udstyret 
skal repareres eller udskiftes. Men vi har de samme 
reservedele, det samme værktøj og den samme viden. 
Til den rette pris. Vi er et alternativ til det åbenlyse valg. 
Derfor hedder vi Plan B«.

- Morten Dall / IT Infrastuktur - Global Connect A/S

- Kennth Bune Trust / IT Director - Lauritz.com


