
IT Assessment

Grunnlaget for
optimalisering av
drift og investeringer

IT Assessment gir din virksomhet en oppdatert og komplett oversikt over deres IT-infrastruktur. Våre 
spesialister kan gi råd om hvordan dagens miljø kan optimaliseres og dekke nye behov. Vi vurderer 
om ‘best practice’ følges, om nye/alternative teknologier bør implementeres og om det er kontroll på 
lisenser og patchnivåer.

Les mer på globalconnect.no/infrastruktur

Mye manuelt arbeid

I dag – manglende oversikt
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Output:
Alltid opdatert oversikt over performance, servere og applikasjoner

Med IT-assessment

Kontinuerlig, automatisk prosess

Løpende 
skanning

Eektiv
visualisering

Algoritmer
og AI

Output:
Oversikt over det meste av infrastrukturen, slik den ser ut nå

Innsikt, overblikk og sparring

Med IT Assessment får dere oppdatert 
kunnskap basert på markedsledende 
teknologier, samt våre spesialisters 
profesjonelle kompetanse og forståelse for 
komplekse IT-miljøer.

IT Assessment gir en dyptgående analyse 
av bedriftens nåværende IT-miljø. Dere får 
full oversikt på nåværende tilstand med 
oppdaterte data, som gir verdifull innsikt for 
vedlikehold, optimalisering og fremtidssikring 
av IT-infrastrukturen med de riktige 
investeringene.

Bedre driftsøkonomi og  
målrettede investeringer

Manglende oversikt over IT-infrastrukturen, 
eller tidkrevende manuell innsamling av data 
og dokumentasjon gir ineffektiv og kostbar 
drift. 

IT Assessment fra GlobalConnect samler 
fragmenterte data og gir oppdatert innsikt i 
bedriftens samlede IT-miljø. På den måten får 
dere et solid grunnlag for optimalisering av 
driften og for beslutninger om investeringer 
som trengs for å støtte opp om virksomhetens 
strategi.

En skybasert tjeneste som  
viser deres IT-miljø i sanntid

IT Assessment leveres som en skytjeneste 
(SaaS) som automatisk og kontinuerlig 
skanner og samler inn metadata fra deres IT-
miljø. Dere får god oversikt og kan følge med 
via deres egen webportal, hvor grafikk og 
tabeller avspeiler ITmiljøet i sanntid.

Våre spesialister kan gi råd om optimalisering 
og valg av fremtidige IT-løsninger på 
bakgrunn av innsamlede data.

Skaff din virksomhet et godt utgangspunkt
for å optimalisere og fremtidssikre virksomheten
i samarbeid med GlobalConnect.


