Colada hosting

colada hosting
Många företag funderar i dag på om det är lönsamt att lägga ut sin systemdrift externt.
I många fall så är det så. Vi på Colada vill gärna träffa er för att prata om hur en sådan
tjänst skulle kunna hjälpa just er.
Att låta Colada ta hand om driften ger er möjlighet att kunna fokusera på
kärnverksamheten och därigenom skapa konkurrensfördelar. Att det dessutom är
branschens mest erfarna driftstekniker som tar han om systemen gör att vi kan garantera
trygghet och kvalitet. Colada är en av SAP certifierad Hosting-partner.

Kostnadskontroll
Vi erbjuder oss att drifta era SAP system till en fast månadsavgift. Det skapar
kostnadskontroll och trygghet för er som kund. Vi flyttar även er nuvarande miljö utan
kostnad. Colada behärskar alla SAPs applikationer, databaser och operativsystem.
Trygghet: Colada har flest SAP-driftstekniker i Sverige. Att de dessutom har tolv års
genomsnittlig erfarenhet att sköta driften av SAP-system ger er extra trygghet. Vår långa
erfarenhet kombinerad med kunskap om de senaste lösningarna gör att vi kan arbeta
proaktivt med er som kund för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet till systemen.
Colada arbetar efter strukturerade processer som bygger på ITIL i vår driftstjänst. De flesta
av våra medarbetare är certifierade i ITIL.

Snabbhet
Genom att arbeta nära kunden kan vi svara på alla behov som kan uppstå. Oavsett om
det handlar att hantera ett driftstopp eller generella frågor om systemet så tar vi hand
om ärendet med snabbhet. Coladas organisation är platt och prestigelös vilket gör att
tillgängligheten för er som kund är hög.

Säkerhet
Vi har datorutrustningen placerad i två geografiskt separerade datorhallar i Stockholm. För
att kunna garantera högsta möjliga fysiska säkerhet är hallarna försedda med den senaste
tekniken för inbrottslarm, brandskydd samt fukt- och temperaturreglering.

Vilka är Colada?
Colada AB är ett konsultbolag med c:a 50 anställda som är helt fokuserat på SAP
Netweaver. Vi besitter bl.a. specialistkompetens inom SAP Solution Manager. Kulturen på
Colada präglas av hög kompetens kombinerat med en prestigelös attityd. Vi fokuserar
mycket på att våra anställda kontinuerligt skall kompetensutveckla sig genom utbildning
och relevanta seminarier och ligger alltid i teknisk framkant.
Att vi som jobbar på Colada trivs på jobbet visar sig tydligt genom den låga
personalomsättning vi har. Det gör att vi möjliggör kontinuitet i våra leveranser och kan
bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

För mer information
Ring Colada på 08-22 38 50 alternativt e-maila till bjorn.janson@colada.se
www.colada.se

