
 

Datablad ::  Kontorserver   

Om Focus IT
Focus IT a/s har været Danmarks toneangivende leverandør af løsninger til revisorer i 
mere end 35 år. Vores mission er at udvikle de bedste og mest komplette systemer, pri-
mært til revisorer og revisorers kunder, samt at levere disse med en service, der tilfører 
revisors forretning den størst mulige værdi. 
Kontakt Focus IT a/s på tlf. 62 21 53 53 eller pr. mail: info@focus-it.dk. Læs mere om 
Focus IT og vores produkter på www.focus-it.dk.

Focus IT står for salget af IT-løsningen beskrevet nedenfor. 

       

  Komplet IT-løsning 
	 							 -	til	det	professionelle	revisorfirma

Fordele
Du får:
•	 En	”IT-afdeling”	med	certificerede	spidskompetencer
•	 Markedets	førende	specialudviklede	revisorløsning	med	tilhørende	hotline		 	
 support og adgang til opdateringer
•	 Plads	til	egne	applikationer	som	f.	eks.	skatteberegning	og	lovservice		
•	 Fejltolerant	hardware	og	altid	opdateret	software	med	en	samlet	oppetidsgaranti		
 på 99,9 % 
•	 Data	opbevaret	i	certificeret	hostingcenter,	der	opfylder	de	højeste	krav	til		 	
 brandsikring, backup, nødprocedurer mv. 
•	 Professionel	backup-procedure
•	 Antivirus/antispam
•	 Fast	pris	pr.	bruger

- og ikke mindst: Styr på IT-budgettet.
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HOSTING	OG	IT-OUTSOURCING	TIL	DET	PROFESSIONELLE	MARKED

Den komplette løsning
Focus	 IT	 a/s	 og	 DIR	 A/S	 samarbejder	 om	 at	 levere	 den	 komplette	 løsning,	 som	
indeholder	alt	hvad	du	som	revisor	behøver	til	din	IT	arbejdsplads.	Pakken	sammen-
sættes,	så	den	passer	til	netop	dit	behov	med	IT	Revisor	Professionel,	Microsoft	Office	
og	Exchange	Server.	Med	“IT	Business	Udbyder	ASP”	licens	kan	du	eventuelt	vælge	
også	at	lade	dine	kunder	køre	på	din	løsning.	Alle	dele	af	løsningen	er	fuldt	beskyttet	
mod virus og spam, og opkobling til serveren sker via en krypteret forbindelse.
 
DIR Kontorserver bygger på princippet om IT som kapacitetsydelse og giver dig mu-
lighed	for	løbende	at	justere	antallet	af	brugere.	Helt	centralt	gælder	det		at	du	kan	tilgå	
din	løsning	fra	en	PC	via	Internet	på	kontoret,	hjemmefra	eller	hos	din	kunde.	Derved	
er	din	virksomhed	sikret	både	kvalitet	og	fleksibilitet	-	til	en	attraktiv	pris.
 
IT Revisor er det totale revisorsystem med alle funktioner til revisorers kvalitetsstyring 
og	 revisionsarbejde,	 regnskabsproduktion,	 rådgivning	 samt	 egen	 administration.	 IT	
Revisor	er	bygget	til	optimal	integration	med	MS	Outlook	og	de	øvrige	MS	Office	pro-
grammer, dine kunders e-conomic system samt med de mest anvendte skatteberegn-
ingsprogrammer.



Om	DIR

DIR	A/S	er	et	af	Danmarks	hurtigst	voksende	hosting	centre.	Ud	over	at	tilbyde	traditionel	hosting	til	det profes-

sionelle marked, er vi samtidig en af landets førende udbydere af total IT-outsourcing.

DIR	A/S	har	stor	erfaring	med	drift	af	forskellige	platforme	og	applikationer	og	fungerer	i	dag	som	IT-outsourcing	

partner for et bredt udsnit af det danske erhvervsliv.

::  D
IR Kontorserver

Økonomien 

Priseksempel (gældende 2010): Med 3 brugere Med 20 brugere
Oprettelse	af	server	 *	4.995,- * 9.995,-
Oprettelse	af	TSM	Backup 1.995,- 1.995,-
Tilslutning til IT Revisor m.v. **	30.895,-	 **	82.565,-	
Oprettelse i alt 37.885,- 94.555,-
Mdl.	licens	for	IT	Revisor	m.v. ***	2.990,-	 ***	13.463,-	
Mdl.	driftspris	for	server	(299,-	pr.bruger) 897,- 5.980,-
MS	Office,	standard		á	119,-	 357,- 2.380,-
MS	Exchange	2007	á	79,-	 237,- 1.580,-
TSM	backup	licens	á	299,-	 299,- 299,-
Backup,	f.	eks.	10/50	GB	 90,- 450,-
Samlet pris pr. mdr. 4.870,- 24.152,-

*	Oprettelse	er	et	engangsbeløb,	som	dækker	opsætning	af	server,	 installation	samt	
hjælp	til	at	komme	i	gang	mv.	
** Tilslutningsafgift for IT Revisor reduceres naturligvis hvis du allerede bruger IT Revi-
sor.	Prisen	inkluderer	anskaffelse	af	nødvendige	databaselicenser.
*** IT Revisor anskaffes med et abonnement, der giver fri adgang til Focus IT’s profes-
sionelle	Hotline	og	løbende	opdateringer.	Focus	IT	arbejder	til	stadighed	med	udvikling	
af IT Revisor, så vi kan sikre dig opdatering, udvikling og vedligeholdelse.
 

For løsningen gælder bl. a.
•	 Priseksemplerne	 omfatter	 IT	 Revisor	 Professionel	 program	 med	 tilhørende	 fag-
 lige standarder i form af IT Regnskabsrapporter, IT Standardkontoplan og  
	 Arbejdsplan	for	revisorer	inkl.	arbejdspapirer.	Forhør	om	nærmere	vilkår.
•	 DIR	A/S	tager	det	fulde	ansvar	for	hardware	og	styresystem	og	sørger	for,	at	
 styresystemet altid er opdateret og kørende. Samlet oppetidsgaranti på 99,9 %  
 med tilbagebetalingsgaranti.
•	 Brugerprisen	dækker	leje	af	Microsoft	serverlicenser.	Inkluderet	i	prisen	er	gratis		
	 opgradering	til	nyeste	version	af	Microsoft	programmerne.

Andre tilkøbsmuligheder
-	Microsoft	licenser.	Kontakt	os	for	priser
-	“IT	Business	Udbyder	ASP”	løsning,	hvis	du	vil	give	dine	kunder	adgang

Sikkerhed
Alle	 dele af løsningen er fuldt beskyttet mod virus og spam, og opkobling til 
serveren sker via en krypteret forbindelse. DIR har ansvaret for drift af IT-løs-
ninger for en betydelig del af det danske erhvervsliv, hvorfor sikkerheden i vores 
netværk	 og	 hostingcenter	 er	 kompromisløs,	 bl.a.	 via	 redundante	 linier.	 Alt	 er	
døgnovervåget, og du kan altid komme i kontakt med driftsteknikere hos DIR. 

Læs evt. faktaark om DIRs topmoderne hostingcenter, eller på www.dir.dk 


