
Tjänstebeskrivning
Visma EssCom erbjuder professionell drift av  
affärskritiska IT-lösningar. Vi har satt standarden för 
operativa tjänster inom detaljhandeln i Norden och med 
vår stora erfarenhet av att driva kompletta 
detaljhandel- och betallösningar inklusive datorer, 
servrar, mobila enheter, skrivare och nätverk. Visma 
EssCom tar totalansvar och levererar allt från enskilda 
uppdrag till kompletta IT-lösningar.

Genom nära samarbete mellan vår supportavdelning, 
vår rikstäckande tekniska serviceorganisation och våra  
partners säkras en förutsägbar och pålitlig leverans.

Våra tjänster tillhandahålls från säkra och geografiskt 
redundanta datacenter som övervakas dygnet runt, 
med flexibel kapacitet för kraft, kylning, nätverk, servrar, 
lagring och backup. Vi arbetar enligt ITIL och etablerade  
branschstandarder genom hela leveranskedjan. 

Varför IT-drift från Visma EssCom?

• Kärnkompetens i butiksdata och  

betallösningar

• Tar totalansvar från lokala nätverk till  

verksamhetskritiska applikationer 

• En kontaktpunkt för säker, stabil och effektiv 

IT-leverans

• Hög kompetens, servicenivå och kundnöjdhet 

• Fast och förutsägbar kostnad 

Tjänstebeskrivning

IT-drift och konsulter 

Vi tar hand om företagets 
verksamhetskritiska IT-miljö 
och arbetar proaktivt för  
att förebygga fel

Läs mer

Genom att övervaka och förvalta kundens 
IT-miljö kan vi förutse och förebygga incidenter 
innan de uppstår. Det minimerar verksam-
hetspåverkan samtidigt som kostnaderna hålls 
nere genom att undvika onödigt arbete. 



Vi erbjuder

• IT-konsulttjänster (lösningsspecialister,  

systemtekniker, teknisk förvaltningsledning)

• Applikationstjänster (applikationsförvaltning 

och distribution)

• Plattformstjänster (plattformsförvaltning, 

hosting och distribution)

• Säkerhetstjänster (klient-/serverövervakning, 

säkerhetspatch &öch antivirus)

• Mobila enhetstjänster (applikation, plattform 

och säkerhet)

• Nätverkstjänster (WiFi som tjänst, WAN, lokala 

nätverk)

Om Visma EssCom
Visma EssCom ingår i Vismas CIS-division och är en 
rikstäckande totalleverantör av teknisk service, support 
och IT-drift. Vi installerar, driftar och supporterar 
IT-system i syfte att minimera driftstopp och 
intäktsbortfall. 

Visma EssCom AB, Sverige • Gårdsfogdevägen 5 • 168 67  • Stockholm / Bromma 

Tel: +46 (0)10 141 16 00 • info.esscom@visma.se • www.visma.se/esscom

Med lång erfarenhet från bransch-

ledande kunder har vi en unik förmåga 

att få kundens IT-miljö att fungera 

effektivt, utan onödiga avbrott – oavsett 

om det gäller kontor, butik eller tåg. 

visma.se/esscom
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