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Axcenda Office Server 

Axcenda erbjuder via sin partners datacenter en komplett integrerad plattform som täcker de flesta IT 

behov för mindre till medelstora företag. Med hjälp av moln -tjänsten kommer ni kunna hyra en komplett 

IT-funktion till ett fast pris per månad och användare. Vår PaaS-tjänst (Platform as a Service) gör det möjligt 

för företag att kunna budgetera den exakta kostnaden för IT per anställd. 

 

 

                 Följande funktioner ingår i plattformen: 

 

 

 

 

På denna plattform kan ni lägga era applikationer, exempelvis affärssystem och även komplettera 
med lokala funktioner om behov föreligger. 

 

Affärsnyttan 

Traditionellt har företag införskaffat en eller flera fysiska servrar och implementerat sin verksamhets 

kritiska system på dessa. Därmed är företag beroende av att den underliggande hårdvaran fungerar. 

För att få ökad driftsäkerhet i form av redundans, har man varit tvingad att köpa ytterligare servrar. 

Att basera sin maskinpark på fysiska servar, innebär en inlåsningseffekt där du som företag inte kan 

anpassa maskinparken till företagets aktuella behov. Med virtualisering menar vi att man löser alla 

begränsningar en fysisk plattform ger. 

 

 

Fördelar med Axcenda Office Server 

 

 

 

 

 

 

 

v Microsoft Active Directory 
v Filserver för era filer 
v Printserver för snabbutskrift 
v Terminalserver TS/RDS 
v Applikationsserver 
v Licenser 
 

v Redundant system 
v Enkelt att uppgradera 
v Miljövänligt & Energisnålt 
v Dynamisk konfiguration 
 

v VPN för användarna 
v Säkerhet (Cisco brandvägg) 
v Support (för infrastruktur) 
v Övervakning och drift 
v E-post (Office 365, C-HES) 
v Backup 

 

v Inga reservdelskostnader 
v Enkelt att anpassa efter behov 
v Förebyggande underhåll ingår 
v Övervakning och drift ingår 

 

Axcenda s värderingar 

• Tillgänglighet 

• Engagemang 

• Effektivisering 

• Långsiktighet 

• Användarvänlighet 

• Kvalité 

• Affärsnytta 
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Axcenda Office Server 

Axcenda Office Server är en komplett funktion som bygger på virtuell teknologi och levereras enligt 

”moln” principen. Virtualiseringen är redundant och ger därmed kunden stor driftsäkerhet. Övervakning 

samt förvaltning ingår i plattformen. Axcenda Office Server levereras från vår partners Data Center vilket 

ger hög driftsäkerhet samt skydd. Den innehåller samtliga basfunktioner företaget behöver. Det finns 

inga särskilda bindningstider för er som kund. Ni betalar helt enkelt exakt för det antalet anställda som 

använder tjänsten. 

 

Paketering 

Axcenda Office Server levereras i flera olika paketeringar. Basfunktionerna är densamma för alla 

paket. Det som skiljer de åt är att externa moln är integrerade i vissa paket. Detta kan till exempel 

vara Office 365, Google Apps eller andra liknande funktioner. 

 

Funktioner Office Server 

Basic 

Office Server 

Standard 

Office Server 

Premium 

Microsoft Active Directory ü  ü  ü  

Filserver för gemensamma filer ü  ü  ü  

Printserver för snabba utskrifter ü  ü  ü  

Terminalserver för fjärranslutning ü  ü  ü  

Applikationsserver (Visma, Pyramid, etc) ü  ü  ü  

Infrastrukturlicenser (Windows, VPN, RDS) ü  ü  ü  

VPN (för krypterad anslutning) ü  ü  ü  

Central brandvägg som skyddar företaget ü  ü  ü  

Backup och antivirus för servrar ü  ü  ü  

Support för infrastrukturen ü  ü  ü  

Övervakning och drift av infrastrukturen ü  ü  ü  

E-post, Kalender via Axcenda Hosted Exchange - ü  - 

Microsoft Office 365 (E3) - - ü  

 
  

 

 

Teknologi 

Denna tjänst använder uteslutande Microsofts teknologi för Operativsystem, Terminal Service och 

Exchange. Användare kommer att uppleva en central portal där de kan använda företagets 

gemensamma applikationer på ett enkelt och säkert sätt. Detta ger dessutom en enhetlighet vilket 

effektiviserar och förenklar för era användare. 

Anslutning 

Anslutning till plattformen kan göras från valfri plats via internet. Alla anslutningar är krypterade och 

görs av antingen SSL VPN eller brandvägg som har en krypterad tunnel till vår partners datacenter. 

Plattformen stödjer alla typer av enheter såsom dator, padda, mobil. Samtliga operativsystem som 

klarar öppna en webbläsare stödjs. 
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Priser 

Prissättning baseras per användare och månad. Kunden kan anpassa antalet användare från månad 

till månad. Engångskostnader kan förekomma. 

Kostnad för installation och licenser av kundspecifika program tillkommer enligt överenskommelse. 

 

Paketering av Axcenda Office Server Engångs - 

Kostnad 

Månads -kostnad 

Office Server Basic per användare  950 SEK 480 SEK 

Office Server Standard per användare 950 SEK 540 SEK 

Office Server Premium per användare 950 SEK 700 SEK 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


