SMARTA IT-LÖSNINGAR MED STOR PERSONLIGHET

ETT SPETSKOMPETENT BOLAG MED
STARKT KUNDFÖRTROENDE
BareApp etablerades år 2005 med ett tydligt fokus
på NetApps produkter. Med NetApp i grunden har
vi kompletterat med ett flertal kvalificerade partnerskap och leverantörer, vilket idag gör oss heltäckande inom datacenterområdet. Vi är helt enkelt
din trygga partner inom IT-infrastruktur.
På BareApp har vi gedigen erfarenhet, en mycket
hög teknisk kompetens och en innovationskraft

som driver oss framåt. Vi ligger alltid i utvecklingens framkant, vilket innebär att vi kan leverera
effektiva lösningar anpassade efter våra kunders
behov.
Vi bygger också våra kundrelationer på förtroende.
Som kund hos BareApp kan du räkna med ett
personligt bemötande, stor tillgänglighet och att vi
alltid gör det lilla extra för dig.

ETT UNIKT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT HYRESKONCEPT
Hjärtat i IT-infrastrukturen är ett datacenter med
servrar, lagring, nätverk och säkerhetslösningar.
Höga krav på funktionalitet, tillgänglighet och
säkerhet är av största vikt. Hos oss kan ni hyra
infrastruktur och lägga till komponenter i datacenterlösningen enligt ett unikt hyreskoncept.
Vårt hyreskoncept bygger på skräddarsydda och
skalbara lösningar, där du bara betalar för vad du
behöver. När som helst under avtalsperioden kan
du som kund expandera, eller skala ner, din ITlösning beroende på vilka behov du har. Därmed

framtidssäkrar du din IT-miljö på ett flexibelt och
kostnadseffektivt sätt. Med eget lager i Linköping
kan vi ordna alla typer av lösningar på kort tid.
Fördelar med BareApps hyreskoncept:
• Det bästa alternativet på både lång och kort
sikt.
•

Du slipper överdimensionerade IT-lösningar.

•

Du undviker investeringstoppar.

•

Du får en fast månadskostnad.

EN SUPPORT I TOPPKLASS
BareApp erbjuder ett av Sveriges bästa supportavtal. Du som kund får tillgång till certifierade och
svensktalande tekniker dygnet runt. Då vi har nära
relationer med våra kunder slipper du att förklara
vem du är, hur din verksamhet ser ut och vilken
IT-infrastruktur du har. Det har vi redan koll på och
kan därför ge dig högklassig och personlig support.

I BareApp Support ingår:
• Tillgänglighet dygnet runt, året runt.
•

En väg för support av ditt system.

•

Felanmälan via vår supportwebb och
via telefon.

•

Felavhjälpning via telefon, mejl eller
fjärruppkoppling.

Redo att arbeta enklare?
Meraki är ledande inom molnhanterad IT.
Cisco Merakis produkter centralstyrs från ett intuitivt gränssnitt.
Merakis funktionsrika och användarvänliga utseende gör att du kan
reducera driftkostnader och och snabbt implementera IT-funktioner
för att uppnå organisationens mål.
Pantone Cool Gray 9

Pantone 368

NETAPP POWERS DATA-DRIVEN
ORGANIZATIONS TO SUCCEED
Modernize your IT for a hybrid multi-cloud
with greater simplicity, operational
efficiency and data protection.
Learn more at: netapp.com

SPEAK TO OUR DATA EXPERTS TODAY!
Phone: 013-9913030
Email: info@bareapp.se

Bare Appliance Linköping
Gamla Tanneforsvägen 39,
582 54 Linköping

Bare Appliance Kalmar
Kaggensgatan 30,
392 32 Kalmar

Bare Appliance Stockholm
Kista Alléväg 1,
164 55 Kista

Telefon
013-991 30 30 (växel)
013-991 33 30 (support)

Bare Appliance Lund
Råbygatan 10,
223 61 Lund

E-post
info@bareapp.se
support@bareapp.se
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