Den IT du behöver
– när du behöver den

Behovsanpassad IT
sedan 2004

På Savecore är vi specialister på design, implementation och förvaltning av IT-infrastruktur. Vår affärsidé bygger på att som kunskapsföretag leverera
komplexa tjänster baserat på den senaste tekniken
på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt.
Genom vår spetskompetens inom servrar, lagring
och databaser samt nära dialog med leverantörer står vi därför i slutändan för trygghet. Vi utgår
alltid från att hjälpa er identifiera befintliga och nya
behov. På så vis kan vi leverera den bästa och mest
kostnadseffektiva lösningen, samtidigt som ni kan
fokusera på er kärnverksamhet utan avbrott eller
störningar.
Med utgångspositioner i hela Sverige levererar vi
till flera olika samhällssegment, aktörer och branscher över hela världen. Vår expertis i kombination
med vår kapacitet har gjort oss till en uppskattad
IT-affärspartner. Har ni önskemål om förbättringar
i er IT-infrastruktur? Låt Savecore skräddarsy en
helhetslösning för just era behov och branschkrav.
Färre områden, högre kvalitet
Vi satsar på hög kvalitet inom ett fåtal områden.
Våra specialistområden är datalagring, databaser,
nätverk, backup, säkerhet samt affärskritiska systemlösningar. Våra molntjänster för bättre säkerhet. Vi hjälper våra kunder med allt från mindre
uppdrag på ett par timmar till ansvar över helheten. Mycket mer om detta på vår hemsida
www.savecore.se.

Få omedelbar
hjälp om/när
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Minskad TCO

MySQL Enterprise Edition
Branchledarna använder sig redan av MySQL
Vi på Savecore hjälper er dit.

Förbättrad
flexibilitet och
produktivitet

Kontakta oss på: 060-12 07 90 eller maila på info@savecore.se

Savecore Future Operations

– lösningar för en tryggare datahantering
Vårt koncept Savecore Future Operations (SFO) erbjuder
kostnadseffektiva, dynamiska molnlösningar som anpassas för er IT-miljö på bästa sätt och låter er fokusera på er
kärnverksamhet. På Savecore anser vi att ert moln ska vara
fluffigt och följsamt – inte fyrkantigt.
Vi har lösningar för en tryggare datahantering och vi vill att
det ska vara enkelt för er. Genom att anlita oss är datat alltid
tryggt förvarat, övervakat och framtidssäkrat. Vi hjälper till
med hela processen!

”Vår expertis i kombination med vår kapacitet
har gjort oss till en uppskattad IT-affärspartner.”
Backup as a Service (BaaS)
Minimera riskerna för incidenter genom att lägga backupdata hos de som har specialistkompetens på området.
Med Savecores BaaS ersätts er nuvarande backuplösning av backup som tjänst. Du betalar då endast för den
datamängd du använder med de servicenivåer (SLA) som
vi kommit överens om. Genom att köpa backup som tjänst
ökar ni era servicenivåer och minskar kostnaderna.
Platform as a Service (PaaS)
Med Savecores Plattform som tjänst kan ni skapa en komplett
servermiljö för Java, PHP, Ruby, Python eller Node.js. Tjänsten
skalas automatiskt och du betalar endast för faktiskt använda
resurser.
Tjänsten är perfekt för utvecklare som vill placera sina
applikationer på en pålitlig plattform med alla tillgängliga
verktyg. Här finns allt på ett ställe. Du behöver inte längre
bygga och underhålla infrastrukturen som är kopplad till
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Protect, control, move, manage and
use your data wherever it lives.

tjänst- och applikationsutvecklingen. Med PaaS kan du
utveckla, köra och hantera program och appar smärtfritt.
Infrastructure as a Service (IaaS)
IaaS ersätter fysiska servrar som tidigare funnits i egna
lokaler och hanteras istället som molntjänst.
Detta är optimalt för våra kunder som vill bygga sin egen
infrastruktur men som inte vill ha ansvaret, resurserna och
kostnaderna för egen hårdvara och datacenter. Via IaaS
minimerar vi att risken för att dolda kostnader uppstår.
Optimerad Databasmiljö
Våra lösningar för att optimera dina Oracledatabaser är
enkla, tillförlitliga och prisvärda och bygger på lång erfarenhet av arbete och utveckling av affärskritiska databaser.
Våra nyckelfärdiga lösningar är kort sagt lösningen för en
bekymmersfri drift med fokus på licensoptimering och hög
prestanda.
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Våra samarbetspartners,
vi värdesätter tillit och respekt
Vi är en partner att lita på. Därför jobbar vi
nära några få leverantörer på olika områden.
Ömsesidig tillit och respekt är något vi prioriterar högt i alla våra samarbeten.
Oracle
Vi har en lång historia med Oracle och tillsammans kan vi erbjuda kompletta lösningar
optimerade för databassystem.
Huawei
Sedan 2014 har vi haft ett tätt samarbete. Idag
har vi rack fyllda med servrar och lagring från
Huawei i våra datahallar.

Oracle Cloud Infrastructure stödjer traditionella workloads och
levererar moderna molntjänster som är utvecklade för att upptäcka
och försvara mot moderna hot.
Kombinera låg kostnad med hög prestanda för att sänka din TCO.
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Utveckla ert företag med
Oracle Cloud Infrastructure

