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Utan en tråd
på kontoret
– tre steg för ett
effektivare WiFi

Vad betyder egentligen

MOLNET?
!

Det ska vara lätt
att jobba smart!

Digitala
arbetsflöden

Så förbereder du
företaget för GDPR

Ny på
kontoret

Prylar som gör din arbetsdag enklare.

– ovärderligt för Hedlunds i Furudal.

Nya Dataskyddsförordningen.

Vi välkomnar Andreas.

VÄLKOMMEN
TILLÅT DIG ATT GÖRA MISSTAG
Kulspetspenna med gelébläck som går att
radera så många gånger man vill.
Penna Pilot Frixion Point Art.nr: 2204104

psar!

Anette ti
TAR LJUD TILL DINA ÖRON UTAN
TRASSLANDE SLADDAR

Alla har vi någon gång trasslat in oss i sladden
till vårt headset. Slipp det framöver med detta
vattenavvisande headset med bluetooth-funktion. Unik teknologi minimerar både brus och
bakgrundsljud och ger dig ett kristallklart ljud.
Bluetoothheadset Voyager 5200, finns i våra
Telecombutiker i Borlänge och Falun.

ALLTID EN POST-IT® NOTES
NÄRA TILL HANDS

Våra arbetsplatser omformas ständigt för att passa de nya arbetssätt och
metoder som blir allt mer dominerande. Vi ställer högre krav på tillgänglighet och mobilitet och våra medarbetare vill kunna vara flexibla.

Post-it® Z-Notes hållare med Pop-up
funktion som gör att det kommer fram
en lapp i taget. Given på skrivbordet
för vem skulle egentligen klara sig
utan Post-it®?
Post-it® Z-Notes Hållare
Art.nr: 2631275

Det ska vara lätt
att jobba smart!

Sedan juni 2016 är Net IT dotterbolag till Haglöf & Nordkvist vilket har
gett oss helt nya möjligheter att stärka vår position som ledande leverantör av kompletta lösningar för ditt kontor. Det har också medfört nya
möjligheter att möta dessa krav genom att kunna leverera kundanpassade
och kompletta arbetsplatser.
Anette Lundås
Administratör, Falun
– Att stå upp och jobba minst
två timmar per dag kan göra
dig både piggare, friskare och
du får mer energi. Men det är
lätt att bli bekväm där i stolen.
Ställ ett personligt larm som
påminner dig om att resa dig
upp då och då under dagen.

Prylar från hagnorstore.se som gör
din arbetsdag enklare.

DIN LJUSKÄLLA DE NÄRMSTA 25 ÅREN
Ninety är världens mest energieffektiva ergonomiska
skrivbordslampa. Den ger ett bra och varmt ljus med
utmärkt färgåtergivning. Använder du den under
normala kontorstider kommer du inte att behöva
byta ljuskälla de närmsta 25 åren.
Lampa Luxo Ninety Art.nr: 2471671

365 dagar fyllda av
ändlösa möjligheter

EN NYTTIG VANA PÅ JOBBET

Du behöver faktiskt inte välja mellan att ha
joggingskor eller att få ont i fötterna när du
står upp på jobbet. ”StandUp!” är en smart
ergonomisk arbetsplatsmatta som fördelar
belastningen på fötterna. Så, flytta stolen,
gör plats för ”StandUp!”, använd ditt ståbord
och må bättre!
Standupmatta Air Art.nr: 2470090

EN NY GENERATION AV DATOR

Varför köpa både en bärbar dator och en platta, när du kan
ha bägge i samma enhet? Lenovo Thinkpad Yoga med fullt
roterbar skärm tillhör de nya så kallade 2-i-1 datorerna och ger
dig den möjlighet och frihet du inte hade för några år sedan.
Den fungerar nämligen som dator när du behöver och som
surfplatta när du vill, perfekt för att kombinera både jobb och
nöje. Eftersom den har tangentbord, touch, appar och fungerar
utmärkt med alla program är det faktiskt den enda dator du
behöver. Lenovo Thinkpad Yoga 370 Art.nr: 20JH002PMX

Hört talas
om GDPR?
Inte?
Läs mer på
sidan 8.

Molnet och dess möjligheter är fantastiskt för att nå tillgänglighet och mobilitet
men molnet är också väldigt diffust för många. Därför har vi på sidan 4 med enkla ord
försökt förklara för dig vad molnet egentligen betyder. Dessutom kommer du att bli en
mästare på molnord.
En molntjänst på allas läppar just nu är Office365.
Alla pratar om Office365.
Alla vill använda Office365 och om du inte redan har skaffat det är det dags nu.
Med Office 365 har du, som Microsoft själv beskriver det, 365 dagar fyllda av ändlösa
möjligheter framför dig. Programmet hyr du via licens vilket gör att du alltid sitter med
den senaste versionen. Det är också helt plats och plattformsoberoende så vart du än
befinner dig i världen har du alltid tillgång till dina dokument, precis som kraven
– tillgängligt och flexibelt.
Att hyra molntjänster gör också att du enklare får koll på vad varje medarbetare kostar.
Du kanske till och med hyr en komplett arbetsplats vilket ger en helt annan ekonomisk
trygghet då jag ofta upplever, när jag är ute och besöker företag, att de inte har en
aning om vad en arbetsplats kostar.
Arbetsplats som tjänst är ytterligare en möjlighet som stärkt oss sedan
ingången i Haglöf & Nordkvist och något vi framöver kommer att kunna
erbjuda våra kunder.
Trevlig läsning!

JÖRGEN LUNDBERG, AFFÄRSUTVECKLARE IT

HAGLÖF & NORDKVIST KUNDTIDNING
Vill ni komma i kontakt med oss? Ring vår växel på 0771-60 20 20. Vi reserverar oss för eventuella
slutförsäljningar och tryckfel. Följ oss gärna på facebook.com/hagnor, Instagram @hagnorgroup

Molnet, ”the Cloud”, Cloud Computing. Kärt barn har
många namn men för många är molnet något väldigt
diffust och svårförklarat. Vad betyder egentligen
molnet och vilka hot och möjligheter kan det ge oss?

Molnigt
värre

Du kanske inte tänker på det men du använder faktiskt dig av molntjänster varje dag, både privat och på arbetet. När du lyssnar på musik via
Spotify, publicerar ett inlägg på Facebook eller skickar ett mail via Outlook i Office 365. Molnet är enkelt beskrivet alla de tjänster som körs mot
en extern server över internet och som du ansluter dig till istället för installera lokalt på din dator. Som företag behöver du med molntjänster inte
investera i några egna IT-system utan hyr istället in dig hos specialiserade
företag där du betalar för förbrukningen istället för att köpa produkter. All
data som din verksamhet har behov av kan du få via molntjänster. Exempelvis e-post, telefonväxlar, fakturahantering, lönehantering, storage m.m.
De två vanligaste typerna av molntjänster kallas IaaS och Saas. Med
IaaS får du tillgång till infrastruktur (servrar och datakapacitet) medan
SaaS ger dig mjukvara (T.ex. Office 365)
ETT HELT NYTT SÄTT ATT ARBETA

Möjligheten att jobba när och varifrån du vill bara ökar tack vare den
digitala transformationen. Enligt en undersökning från Citrix uppger
mer än hälften av dem som har möjligheten att arbeta hemifrån, från
andra kontor, på resor eller när de vabbar att de arbetar mer än ordinarie
arbetstid tack vare den ökade flexibiliteten. Ett flexibelt arbetsliv ökar
också både produktivitet och kreativitet. Från arbetsgivarens håll krävs det
att man lägger mer fokus på resultat än på närvaro men också att tekniken
finns där. En teknik som är både säker och funktionell. Molnet ger alla
möjligheter till detta och det är en av de stora fördelarna.
ENDAST FANTASIN SÄTTER GRÄNSER

Att sätta på kaffebryggaren i fikarummet, släcka alla lamporna på kontoret och till och med sätta igång bastun i trivselrummet är faktiskt saker
du kan sköta från en mobil enhet. Egentligen är det bara fantasin som
sätter gränser för vad vi idag kan göra men ju mer vi öppnar upp för nätet
desto mer sårbara blir vi. Kan du göra allt detta från din mobila enhet kan
även någon annan komma in på den och göra det, tyvärr.
Men en molnbaserad leverans behöver inte vara mindre säkert än ett
”eget” system. De frågor du som företag istället bör ställa dig och reglera
är; ”var finns min data”, ”vem har tillgång till den” och ”hur används
den” och se att det faktiskt stämmer överens med de krav företaget har.
Så, låt inte molnet bli ett orosmoln utan se istället de oändliga möjligheter molnet faktiskt ger. Framtiden är redan här, är du? ■

BLI MÄSTARE PÅ MOLNORD
APPLIKATION = Mjukvaran som levereras via molntjänster exempelvis Office
365, Outlook, Google Apps.
ASP (Application Service Provider) =
Företag som erbjuder databaserade
tjänster till konsumenter över Internet.
Även kallat applikationsuthyrning. Mjukvaran som erbjuds kallas On-demand
software eller Software as a Service
(SaaS)
CLOUD COMPUTING = Engelska ordet
för molntjänst.
CO-LOCATION = När du som kund
placerar din utrustning så som servrar i
en drifthall och får tillgång till bl.a säker
ström via UPS, klimatkontroll och övervakning. Kan kompletteras med tjänster
för fysiska ingrepp.
DEDIKERAD SERVER = När du som
kund har behov av en egen fysisk server
som tillhandahålls av leverantören.
HOSTED EXCHANGE = När du som
kund hyr e-postserver och all tillhörande
funktionalitet av en leverantör istället för
att investera i hårdvara och licenser.
IAAS = Infrastruktur som tjänst innebär
att du som kund får tillgång till IT-infrastruktur så som nätverk, lagring, servrar,
operativsystem, plattform, data m.m.
IMAP = Ett kommunikationsprotokoll för
e-postservrar.
ISP (Internet Service Provider) = En
leverantör som erbjuder anslutning mot
Internet. Haglöf & Nordkvist är en ISP.
OUTSOURCING = Ett engelskt låneord
som betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer.
På det sättet kan företaget fokusera på
kärnverksamheten istället för på tekniken. En outsourcad IT-tjänst kan vara
en applikation, ett e-postprogram eller
liknande.
SAAS (Software as a service) = Innebär att du som kund får tillgång till en
applikation som levereras över internet
och inte behöver en lokal installation,
exempelvis Office 365, Outlook, Google
Apps, Gmail.

Molnkuriosa
Lars Olsson
IT-tekniker

– Namnet ”Molnet” kommer
ursprungligen från Internets
tidiga dagar då man i diagram
ritade moln för att beskriva nätverk.
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TERMINALSERVER = En lösning som
gör att alla dina applikationer och
program körs på en central server. Du
kan enkelt koppla upp dig mot centralservern för att få tillgång till dina filer,
mappar och program. Oavsett vart du
befinner dig.
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”Vad vi har vunnit i tid
har jag inte räknat men i
dag känns det ovärderligt”
Christer Svensson, Ekonomichef, Hedlundskoncernen, om elektronisk fakturaskanning

Digitala
arbetsflöden

ovärderligt för Hedlunds
i Furudal

Alla på ett företag skapar, använder och hanterar
dokument varje dag men att leta i röran bland
pärmar, hängmappar och pappershögar i jakt på
dem är tidskrävande, ineffektivt och saknar säkerhet. I många fall är dokumenten oumbärliga och
det är därför viktigt att se till att de lagras digitalt
på ett strukturerat sätt så att de finns tillgängliga
vid behov. Här ger vi dig tre smarta tips på digitala arbetsflöden som effektiviserar ditt arbete
och hur ett av dessa har påverkat arbetet för
vår kund, Hedlunds.

1. FAKTURASKANNING
Vilka är de största
fördelarna med digitala
arbetsflöden?
Patrik Quadt,
Analytiker
– Dina dokument blir strukturerade, tillgängliga och sökbara
vilket medför en effektivare,
kvalitetssäker och kostnadseffektiv dokumenthantering
för ditt företag.

Majoriteten av alla svenska små- och medelstora företag
hanterar fortfarande fakturor manuellt, vilket kan vara väldigt
resurskrävande. Med elektronisk Fakturaskanning skannar du
enkelt in fakturan som sedan tolkas av ett fakturahanteringssystem. Digitala fakturor gör att hanteringen av fakturorna blir
mer effektivt och alla kan följa statusen på fakturan. Fakturorna attesteras online och från alla typer av enheter, din dator,
surfplatta eller smartphone. Det blir enkelt och lönsamt för alla.
Med digitala fakturor minimerar du också risken att fakturor
försvinner i attestflöden och att betalningar blir försenade.
FAKTURASKANNING MED FRAMGÅNG

I hjärtat av Dalarnas skogsområden, där furan växer rak och
stark, lever och verkar Hedlunds-koncernen. Deras tre verksamheter Bra Hus, Hedlunds Timber AB och Hedlunds Trävaru
AB är koncentrerade vid vackra Ore älv i Furudal, norr om
Rättvik. Med sammanlagt 6.000 st leverantörsfakturor per år
fördelade på de tre företagen insåg tillslut Hedlunds-koncernen
6
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att de behövde ett effektivare system för leverantörsfakturor.
– Vi hade en omfattande manuell hantering av pappersfakturor med ankomstregistrering, attest för inköp, attest för
utbetalning samt utförd betalning. Fakturorna stämplades
och registrerades men många fakturor försvann i all hantering då vår industri ligger tre kilometer från vårt huvudkontor, berättar Christer Svensson, ekonomichef på Hedlunds.
Sedan 2007 har nu Hedlunds använt sig av fakturaskanning med stor framgång.
– Internt är systemet uppskattat då vi kan ta fram tidigare
fakturor direkt på bildskärm och de flesta användare attesterar fakturor kontinuerligt och oftast direkt efter att de har
fått fakturor för attest. Vad vi har vunnit i tid per faktura
har jag inte räknat på men idag känns det ovärderligt, avslutar en mycket nöjd Christer Svensson.

2. AVTALSHANTERING
Alla företag, oavsett storlek, tecknar löpande olika former
av avtal. Att hantera dessa avtal manuellt kan kräva stora
administrativa resurser och det är också svårt att säkerställa
att ingen obehörig får tillgång till känslig information. Med
Avtalshantering kan vi samla alla dina avtal så som hyresav-

tal, leasingavtal, ramavtal, försäkringar med flera i ett system. Där kan du snabbt och smidigt registrera, bevaka och
hantera dina avtal vart du än befinner dig och via alla typer
av enheter, din dator, surfplatta eller smartphone. Med
automatiska påminnelser via mail eller sms får du enkelt
information när avtal löper ut, ska omförhandlas eller sägas
upp och du styr själv vilka på företaget som ska ha tillgång
till tjänsten och med vilka behörigheter. Du får en smidig,
säker och lättöverskådlig avtalshantering helt enkelt.

3. SHAREPOINT
SharePoint är en webbaserad applikation som integrerar
med Microsoft Office 365 och den används idag av många
företag och organisationer som ett säkert ställe att lagra,
ordna, dela och få åtkomst till information från alla typer
av enheter; din dator, surfplatta eller smartphone. Allt du
behöver är en webbläsare som Internet Explorer, Chrome
eller Firefox. Precis som på Google kan du med SharePoint
fritextsöka på allt från dokument till länkar till människor
och dessutom har SharePoint en versionshantering som
innebär att du alltid är säker på att det är det senaste dokumentet du har framför dig.
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NYHETER

Ny på
kontoret!

Andreas förstärker
kontoret i Gävle.
Hej Andreas och välkommen till Haglöf
& Nordkvist. Vilken är din roll på kontoret i Gävle?
Jag kommer att arbeta som säljare inom
alla våra arbetsområden Print, Telecom,
IT, Fordons-IT och kontor.
Vad har du gjort innan du började
hos oss?
Innan Haglöf & Nordkvist arbetade jag
som säljkoordinator för ett företag specialiserade på idrottskläder till föreningar
och företag.
Har du någon dold talang?
En jäkel på att dansa bugg, speciellt
på midsommarafton.
Namn: Andreas Dahlqvist
Ålder: 27 år
Familj: Sambo
På fritiden: Spelar innebandy i Gävle
GIK, umgås med vänner och hänger
på golfbanan.

Grattis Alpo Timonen
till ett presentkort
värde 1000 kr!
Det rätta svaret på frågan vilka
som är Haglöf & Nordkvists fem
affärsområden var: Print, Telecom,
IT, Fordons-IT och Kontor.
Vinnaren kontaktas
personligen.
Tack alla som
deltog i
tävlingen!
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Hört talas om GDPR?
I maj 2018 ersätts nuvarande Peronsuppgiftslagen (PUL) av General Data Protection Regulation
(GDPR) (”Dataskyddsförordningen”). GDPR syftar
till att stärka den registrerades rättigheter vilket
kommer att öka kraven på de företag som hanterar
personuppgifter. Med personuppgift avses information
som går att koppla till en person, uppenbara saker som
namn men också information som i kombination som
möjliggör identifiering av en person. Följande kan vara
personuppgifter: postadress, e-postadress, bankuppgifter, platsuppgifter, foto, ip-adress och telefonnummer.
Kraven på hur personuppgifter hanteras kommer att
vara lika inom hela EU.
DETTA ÄR NYHETERNA I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
• Skyldighet att till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) anmäla dataintrång inom 72 timmar. I
vissa fall ska även den enskilde
informeras.
• Vid hantering av personuppgifter
som innebär stora integritetsrisken (tex uppgifter om barn) så
behöver en konsekvensanalys
(Data Protection Impact Assessment) genomföras.
• Integritetsskydd ska finnas
inbyggda i systemen och genomsyra hela livscykeln.
• Ökade krav på dokumentation,
processer och analyser.
• Kravet på samtycke förtydligas
och informationskravet till den
registrerade ökar.
• Leverantören (personuppgiftsbiträdet) blir tillsynsobjekt,
biträdesavtalen kan behöva
skrivas om.
• Rätten att bli glömd stärks, det

innebär att den registrerade kan
begära att uppgifter raderas.
• Den enskilde kan vända sig till
sin nationella tillsynsmyndighet
(Sverige-Datainspektionen) för
ärenden som rör annat land.
• Tillsynsmyndigheter kan döma
ut sanktionsavgifter. Sanktionsavgifter på 4% av omsättningen av
föregående år eller 20.000.000
EUR, vilket som är störst.

!

SÅ FÖRBEREDER DU FÖRETAGET PÅ BÄSTA SÄTT
• Kartlägg var och hur ni
hanterar känslig information
och vilka registreringsflöden
ni har på företaget.
• Dataskydd är en ledningsfråga,
gör den till en självklar agendapunkt på ledningsgruppsmöten.
• Avsätt tid och budget.
• Utse ett personuppgiftsombud
om ni är ett ”större” företag eller
hanterar många personuppgifter
för registrerade. ■

Utan en tråd på kontoret
WiFi hemma och på jobbet är för dom flesta en självklarhet men ju fler trådlösa nätverk som
etableras och användare i nätverket desto större blir utmaningen med optimal prestanda.
Har ni upplevt att det som funkade så bra förut plötsligt funkar lite sämre?
Vanligaste åtgärden brukar vara att man byter ut den trådlösa routern,
HEY!
eller vad man har för typ av lösning, till nya produkter med bättre
Kolla in dessa
prestanda och så funkar det igen – ett tag.

F

ör att Wifi överhuvudtaget ska fungera får Wifi-trafiken en tilldelad plats på ett frekvensband.
Vanligast idag är 2,4 GHz-bandet men sedan en
tid tillbaka finns också 5 GHz-bandet. Fördelen med det 5
GHz-bandet är att överföringshastigheten är högre och att
det finns fler icke-överlappande kanaler, nackdelen är att
räckvidden är sämre än 2,4 GHz.
Inom respektive frekvensband ska WiFi-utrustning
samsas men med mycket WiFi-utrustning på samma band
(din egen, grannföretagens m.fl) finns risken att dom stör
varandra. Det är här kriget där kraftigast utrustning vinner
uppstår. Men det behöver inte vara så.
BRA PLANERING GER BÄTTRE WIFI

Att planera sin WiFi-miljö är en viktig del för att få ditt
trådlösa nätverk så effektivt som möjligt. Dessa steg är en
bra grund att utgå från:

tre steg för
ett effektivare
WiFi på jobbet!

1. Planera
› Var behövs täckning?
› Var behövs högst hastighet?
› Hur hög hastighet behövs?
› Antalet samtidiga användare?
› Hur fördelas användarna?
(t ex konferensrum = hög koncentration av användare)
2. Designa och etablera enligt planen

3. Optimera
› Använd möjligheterna att kanalplanera. Då det rör sig
om ett spektrum inom 2,4 och eller 5 GHZ finns möjligheten att kanalplanera för att undvika störningar.
› Fokusera och begränsa radiotäckningen med riktantenner.
› Identifiera störningskällor: TV-länkar, micorvågsugnar,
trådlösa telefoner, strömkällor, dåligt skärmade kablar. ■
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Säg hej till...

Ove Berglund
Säljare, Falun

PERFEKT TILL GRILLFESTEN!

Ladda upp med serveringsfat, tallrikar och plastglas
och bjud personalen på en härlig grillfest.
Tallrik 23 cm Art.nr: 2831198 Serveringsfat
Art.nr: 2831306 Plastglas 31 cl Art.nr: 0551113

Vår sociala säljare Ove är en riktig fena på allt
som har med print och skanning att göra.

Sommar
i webbshopen

”Jag minns den som igår, den röda
Saab V4:an med rattväxel”
Första dagen på Haglöf & Nordkvist?
Jag kommer inte riktigt ihåg, tiden går fort
men våren 2007 känns troligt.
Första jobbet?
Jag hade haft en del sommarjobb innan
men det första riktiga jobbet jag hade var
som skoförsäljare på Din Sko.
Första egna bostaden?
En lägenhet i Bergebo, Domnarvet flyttade
ihop med min dåvarande flickvän.
Första resan utan föräldrar?
Den gick till Kreta med fotbollslaget 1988.
Tyvärr gick inte hemresan lika bra då vi
voltade med en av mina lagkamraters golf
på vägen hem. Ett och ett halvt varv snurrade vi innan vi landade på taket. Men alla
klarade sig bra.

Första idolen?
David Bowie
Första kompisen?
Pär Norling. Vi hängde under skoltiden och
spelade gärna fotboll tillsammans.

För hela vårt utbud, se hagnorstore.se

r!
Ove tipsa

Ett måste

Sommartipset!

från hagnorstore.se
SVALKANDE NYHETER!

Jordgubb/Ananas och Passionsfrukt/Citron är två nya och fräscha
smaker från Loka att släcka törsten
med i värmen.
Loka Smaksatt vatten 33 cl.
Art.nr: 8550020/21

Fritidsintressen
Min son Alvin och att laga mat.
Favoriträtt?
Plankstek
Bästa egenskap?
Social

EN BEKVÄMARE RESA

Gör resandet bekvämare med en mjuk
kudde att luta huvud och nacke emot.
Ergonomisk reskudde Delsey
Art.nr 2780982

Och sista frågan, vad är det bästa med
ditt jobb?
Att jag har möjligheten att få träffa så
många olika människor på olika positioner
varje dag.

Första filmen på bio?
Lassie
Första skivan du köpte själv?
Hmm, det måste ha varit Abba, Waterloo.
Första bilen?
En röd Saab V4 med rattväxel.
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LÄS EN E-BOK PÅ LUNCHEN

Ta med dig en Ipad, slå dig ner på en
bänk och läs en e-bok på lunchen.
Mängder av bra böcker hittar du
bl.a. på iBooks, Apples egna läs-app.
Finns att ladda ned i App Store.
Apple 9,7” Wifi iPad
Art.nr: MPG52KN/A

VersaLink C405
Nyheten från Xerox som går
att koppla upp mot molntjänster
och passar för varje kontor
oavsett storlek.
Xerox Versalink C405
Art.nr: C405V_DN?SE

TILL SEMESTERN ELLER
KONFERENSRESAN
Två populära storlekar på
resväskor för sommarens
resor eller varför inte höstens
kommande affärsresor.
Kabinväska 55 cm
Art.nr 2781632
Trolleyväska 78 cm
Art.nr 2781636

Enkel och
god sås
till somma
rens
alla grillkv
ällar!

2,5 dl Crem
e fraiche
2-3 msk Man
go chutney
½ finhacka
d rödlök
1 pressad v
itlöksklyfta
1 msk curry
1 krm male
n ingefära
1 krm cayen
nepeppar
Blanda sam
man och
låt stå kallt
en stund
innan serve
ring.
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AVS: Haglöf & Nordkvist, Box 140, 791 23 Falun

Specialister på print,
telecom, it, fordons-it
och kontorsmaterial.
Haglöf & Nordkvist erbjuder helhetslösningar för print, telecom, it, fordons-it och kontor. Vårt mål är
att effektivisera samtliga delar och göra både köpet och ägandet begripligt. Vi vet att rätt lösningar
ger ökad försäljning, reducerade kostnader och förbättrad effektivitet vilket i längden leder till förbättrad
lönsamhet. Vi vet också att lösningar som är enkla att förstå sig på leder till mindre huvudvärk
och en roligare arbetsdag. Med Haglöf & Nordkvist på kontoret kan du och dina medarbetare
fokusera på kärnverksamheten istället för tekniken.

PRINT

TELECOM

IT

FORDONS-IT

KO N T O R

Print som tjänst

Telefoni som tjänst

Arbetsplats som tjänst

Alkolås

Kontorsmaterial

Skrivare

Telefonväxlar

Internet

Taxameter

Skrivarförbrukning

Multifunktionsskrivare

Mobilt bredband

Molntjänster

Elektronisk körjournal

Frankeringsmaskin

Produktionsskrivare

Fast och mobil telefoni

Virtuell server

Kommunikationsradio

Dokumentförstörare

Storformat

Tillbehörsbutik

Storage

Rakel

Skåpservice

Säkra utskrifter

Kommunikationsradio

Back-up

Webbshop

Mobila utskrifter

Office 365

Follow me print

Helpdesk

Avtalshantering

IT-drift

Digitala pärmen

Konsulttjänster

Fakturaskanning

Webbhotell
Co-Location
Säkerhet
Nätverk

Falun (huvudkontor)

Gävle

Uppsala

Borlänge

Falun

Ingarvsvägen 1, 791 77 Falun

Teknikparken, Nobelv. 2

Kungsängsvägen 20

Mästargatan 1

Västermalmsvägen 1

Postadress: Box 140, 791 23 Falun

802 67 Gävle

753 23 Uppsala

781 71 Borlänge

791 77 Falun

