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Agda PS Hosting
- vi tar hand om drien

8 av 10
nya kunder 

väljer hosting!

Hosting - tryggt, smart och säkert
Vill du ha friheten att jobba varifrån och när du 
vill? Vill du betala månadsvis för det du nyttjar? 
Överlåt drien av ditt Agda PS till oss för en flexi-
blare och tryggare tillvaro.

Tillgång till allt från en yta
Det enda du behöver är en dator och en inter-
netuppkoppling. Vi tar hand om dri av servrar 
och du slipper tänka på sådant som installationer, 
underhåll, uppdateringar, säkerhet och backup.

Tekniken bygger på att Agda PS körs centralt 
installerat på våra servrar och endast skärmupp-
dateringar skickas mellan servern och den  
enskilda datorn. När du ansluter till servern får 
du tillgång till dina program och data via ett  
webbaserat gränssnitt.

Därför ska du välja Hosting
• Drisäkerhet och kompetens
• Frihet att jobba var och när du vill
• Skicklig IT-support – 96 % av våra kunder anser 

sig få bra hjälp
• Säkert tack vare SSL-kryptering, inloggnings-

dosor och engångslösenord
• Skalbart. Lösningen anpassas eer din  

organisations behov
• Du betalar bara för det du nyttjar

Vi ville slippa problematiken att  
behöva involvera IT varje gång vi  

skulle uppdatera Agda PS. Nu vet jag att 
det alltid är uppdaterat med rätt version. 

Och IT är glada att slippa göra det. 
- Maria Eliasson på Atos Medical AB
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Om Visma Enterprise
Visma Enterprise stödjer verksamheter, företag och organisationer i HR- och löne-
processer. För offentlig sektor erbjuder vi även affärslösningar. Var �ärde svensk 
inom den privata sektorn får sin lönespecifikation genom Agda PS. Fler än 
hälen av Sveriges kommuner hanterar sina löner eller ekonomi med lösningar 
från Visma Enterprise.

Hög säkerhet genom kryptering
All trafik mellan klient och server är krypterad 
med SSL (Secure Sockets Layer). Inloggning till 
Agda PS sker dessutom med engångslösenord 
via säkerhetsdosa.

Ett sätt att närma sig molnet
8 av 10 nya kunder väljer Agda PS som en hos-
tingtjänst. Ett tryggt, smart och säkert sätt att 
närma sig molnet. Med Agda PS Hosting kopplar 
du lätt på alla nya molntjänster som lanseras.

Vad är skillnaden mellan lokal installation och Agda PS Hosting?

Produkt/Tjänst Agda PS lokalt installerat Agda PS Hosting

Lön ✓ ✓

Tid ✓ ✓

Personal ✓ ✓

Visma.net Expense* ✓ ✓

Mobile Employee Payslip  ✓

Agda PS Analys  ✓

Förmånsportalen** ✓ ✓

Versionsuppdateringar Installeras av kund Installeras av Visma

* Visma.net Expense kräver en dags extra implementering om ni har Agda PS lokalt installerat
** Förmånsportalen lanseras under våren 2016
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