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• En af Danmarks mest erfarne IT-virksomheder, vi fortsat 
med helt fremme. 

• Etableret i 1989. 

• Generalist og specialist teams med stor indsigt på vores 
kompetencefelter.

• Egen infrastruktur, ISP side 2012, Hosting

• State of the art management platforme

• Certificeret (Cisco, Meraki, Apple, Microsoft, Veeam…) 

• Persondata forordningen GDPR



Fokus områder

• Effektive fuldservice IT-løsninger til fast månedspris

• Outsource IT-Afdeling

• Drift IT (ITaas / Infrastruktur)

PRIMÆRE MÅLGRUPPER

• Erhvervskunder med 10 til 250 arbejdspladser

• Infrastruktur løsninger



Vi tager ansvar!

• IT problemer = tabt arbejdstid.

• IT-brugere der aldrig anvender tid på at få IT til at virke

• Løsnings orienteret 
– ansvars problematikker tager vi efterfølgende.



ITaas = IT-chef as a service

• Outsourcing efterlade oftest virksomheden med en 
manglende IT-strategi.

• Infolink Services giver mulighed for at varetage rollen som 
IT-Chef 



360º ansvar – løsninger og geografi

• Strategiske samarbejdspartner til at tilbyde alt inden for IT 
bl.a. gennem CoWorkIt (45 CoWorker dækkende hele 
landet)
• Udvikling

• ERP

• Hjemmesider

• Digitalisering

• Transportløsninger

• Osv.



Infolink Services
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Få en samlet pakkeløsning
Når du vælger Infolink IT Services, 
leverer vi en samlet support løsning, så 
du kan fokusere på det, du vil bruge 
tiden på.
• Adgang til brugerhotline og onsite

computer support.
• Automatisk opdatering af computer 

og standard programmer.
• Automatisk beskyttelse af computer i 

mod virus, hackere og ramsomeware.
• Proaktiv løsning af 

computerproblemer via overvågning 
af computerens tilstand.

• Reduktion af nedetiden til et absolut 
minimum.

Inkluder efter ønske en computer til alle 
eller udvalgte brugere.
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