
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosting af din Mobile 

Device Management  
Herunder Psion MCC (Mobile Controle 
Center) & Soti´s Mobile Device 
Management 

QBS hoster dine mobile enheder 

Hosting giver dig mulighed for, at slippe for 

den ofte besværlige drift af dit eget servermiljø 

og dine egne IT-løsninger, samtidig med at du 

slipper for økonomiske overraskelser. Alle 

udgifter er forudsigelige og du betaler kun, for 

det du bruger.  

Bedre økonomisk forudsigelighed og 

bedre likviditet 

Udgifterne til hosting er forudsigelige og derfor 

lige til at overføre til budgettet. Står du foran, 

at skulle udskifte din nuværende løsning, vil 

der typisk være store penge at spare ved 

hosting af dine mobile enheder, og du undgår 

at belaste din likviditet ved indkøb af nye 

servere etc. 

Ro til din kerneforretning 

Vi overvåger løsningen 24 timer i døgnet, 365 

dage om året og sørger for alt vedrørende drift 

og back-up, og vi yder telefon support indenfor 

normal arbejdstid. Du kan koncentrere dig om 

din kerneforretning, og på den strategiske del 

af arbejdet med IT, der understøtter din 

forretning.  

Adgang til professionelle ressourcer 

Ved at hoste din IT hos os, får du adgang til al 

vores viden og erfaring. QBS har fuldt 

opdateret og højspecialiseret viden indenfor IT-

området. Denne viden har du direkte adgang 

til. Det giver dig mulighed for, at frigøre egne 

ressourcer. 

Hvilke muligheder får du: 

• Central overvågning af alle mobile enheder 
 

• Central konfiguration af alle terminaler 
 

• Styring af forskellige profiler, herunder 
individuel sikkerhedslåsning af funktioner på 
terminalerne 

 
• Remote management af håndterminaler, 

muliggør filoverførsel til og fra enheder 
 

• Opdatere og konfigurere applikationer, 
administrere licens-, system-, netværks- og 
sikkerhedsparametre, konfigurationskloning 
 

• Betjening forgår direkte fra QBS og 
naturligvis også fra Jeres egen interne IT-
afdeling. 
 

Hvad koster det 

• Licens pr. enhed kr. 658,00  
Inkl. 3 års opdateringsabonnement  
 
> 200 enheder - 6% mængde rabat. 

> 701 enheder - 12% mængde rabat. 

> 1500 enheder - 17% mængde rabat. 

 
• Mdr. omk. Kr. 35,00 pr. mobil enhed, 

håndterminal, truckterminal, telefon, ipad 
m.fl 

 
• Opstartsomkostninger kr. 6000,00  

Denne pris indeholder opsætning og 

konfiguration af den mobile enhed, samt 

tilgang til serveren. 

QBS ApS  - Virkeholm 3A - 2730 Herlev Telefon: 3648 9957  


