FÅ UT MER AV DIN IT-INVESTERING
MED OBEROENDE HÅRDVARUSUPPORT
Med oberoende hårdvarusupport via
ShibuyaCare fortsätter din IT-utrustning
fungera långt efter att serviceavtalet löpt ut.
Det ger dig minskade kostnader för service,
förlänger livslängden på investeringarna i
serverhallen och gör IT-driften mer hållbar.
Med ShibuyaCare har du en lokal kontakt
för all IT-utrustning, oavsett tillverkare.
Det ger dig en bättre helhetsbild över alla
dina IT-miljöer, minskad administration och
en personlig, lokal service som snabbt är på
plats när du behöver den.

DÄRFÖR VÄLJER ALLT FLER
TPM-LÖSNINGAR FÖR IT-MILJÖN
• Betydande kostnadssänkningar, många gånger
upp till 40-50% jämfört med traditionell
tillverkarsupport
• Enklare administration och kontroll över tillgångar
– oavsett typ eller tillverkare
• Förlängd livscykel på IT-utrustning vilket ger bättre return on investment.
• Minskad miljöpåverkan genom att inte byta ut
fullt fungerande utrustning i förtid.
• Lokal tillgång till reservdelar och till erfarna datacentertekniker med bred kompetens.

ShibuyaCare är en supportlösning för hårdvara som
inte är bunden till en specifik tillverkare. Detta brukar
också kallas Third Party Maintenance (TPM) eller
tredjepartsservice och blir av många anledningar en allt
mer populär lösning på marknaden.
Vi på Shibuya är experter på verksamhetskritisk IT och
har lång erfarenhet av att erbjuda tredjepartsservice,
ShibuyaCare, till våra kunder. Genom våra egna
datacenter i Sverige har Shibuya bemannad support
dygnet runt och våra specialutbildade tekniker hanterar
effektivt alla supportärenden för kunderna.
ShibuyaCare ger en proaktiv helhetslösning för din
hårdvara och dina IT-miljöer och gör att du kan känna sig
trygga i att din utrustning lever upp till verksamhetens
krav och behov, både idag och i morgon.
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