Informationsteknologiløsninger

Få mere ud af din SAS installation

Tænker du også på om du får nok ud
L E V E R AN C E

af din SAS installation?

Vores seniorkonsulenter vil
efter den første dag, levere

Vi kan hjælpe med at lave et

en kort beskrivelse og

sundhedscheck på din nuværende

anbefalinger til at få mere

installation, for at se om den

ud af dit SAS system.

performer optimalt.
Vores seniorkonsulenter har mange

Hvis du ønsker at vi skal

års erfaring og specialviden indenfor

implementere de ændringer

BI og SAS. Vi har arbejdet i mange

vi kommer med forslag til,

forskellige brancher og kan hurtigt

gør vi gerne dette.

sætte os ind i netop din forretning.

PRIS

9.000 dkk excl. moms for
første dag.

Der kan være forskellige indgangsvinkler på et sundhedscheck. Vi tilbyder
at rådgive inden for følgende områder:

Efterfølgende dage 7.300
Kører din software optimalt?

Passer din hardware til din SAS -

En gennemgang af diverse logge for fejlbeskeder og

installation?

programfejl diagnosticeres.

Der er store performancefordele at vinde ved at

YDERLIGERE

K ø r e r d u d e n r i g t i g e ve r s i o n a f

hardwaren er designet, så den passer til

OPLYSNINGER

S AS ?

installationen.

Yderligere oplysninger om

Der er ofte integrations- og performanceproblemer

Er din SAS løsning integreret med

vores produkter og

med ældre software.

øvrige softwareløsninger

tjenester finder du ved at

Er dit sikkerhedsniveau det rigtige?

Integration kan være besværlig og der er mange

besøge vores websted:

Virker backupsystemet rigtigt og er versionsstyrings-

måder at løse dette på. Brug af mere velegnede SAS

www.iteration.nu

systemet up-to-date?

produkter, kan være en løsning.

dkk excl. moms.

Løser din software forretningens
k r a v?
Har brugerne mulighed for at foretage de nødvendige
analyser og rapporteringer – og er der installeret
brugervenlige løsninger?
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