
Af og til kan det være lidt af en udfordring at 
udskifte IT-udsyr. Hvis ikke der er defineret en 
udskiftningsstrategi på forhånd, er der måske 
heller ikke taget højde for det i budgettet.  
Det kan resultere i forlængede leasingperioder, 
tilfældig anskaffelse af nyt udstyr eller gammelt 
udstyr, der fylder op på lageret. Det værst 
tænkelige scenarie er, at ingen medarbejdere 
har det fulde overblik over udstyret, og at der 

IT-udstyr skal udskiftes regelmæssigt. Det fremmer 
bæredygtigheden og de samlede omkostninger (TCO) 
optimeres. Desuden beskytter opdateret software 
dine data. Ydermere bevarer din virksomhed sin 
konkurrenceevne og holder sig opdateret med den 
teknologiske udvikling.

Planlæg udskiftning 
af din IT    
og genanvend brugte  
enheder på sikker vis

samtidig er manglende kendskab til den fastlagte 
udskiftningsstrategi. Og hvordan håndteres  
datasikkerheden på virksomhedens teknologi?

Interne udfordringer i IT-afdelingen bør ikke gå  
ud over slutbrugerne, da det ellers kan påvirke  
leveringen af service og organisationens  
rentabilitet negativt.

 



Vores udskiftningsproces sikrer,  
at virksomhedens indkøbs- og IT-afdeling  
altid er up-to-date. Kontraktoplysningerne og 
udskiftningsdatoerne for alt udstyr er tilgængelige 
online i vores asset management portal.  
Informationer om nyt udstyr og nye brugere er 
også tilgængelig i portalen. Ligeledes er det 
muligt at tilføje et af virksomheden defineret 
produktkatalog, så slutbrugerne kan vælge  
deres nye udstyr.

Optimal udskiftningsplan for 
virksomhedens IT-udstyr

Planlagt, automatiseret og  
pålidelig udskiftning af udstyr

Implementer regelmæssig 
udskiftning som en del af  

IT-livscyklussen

Muligheden for CYOD giver 
tilfredse slutbrugere

Reduceret administration og 
færre bestillingsportaler

Vi stræber efter at effektivisere udskiftning  
af udstyr og forenkle processen ved  
leasingperiodens udløb. Det betyder, at udstyret 
udskiftes på det optimale tidspunkt  
i livscyklussen.

Det primære formål med regelmæssig udskiftning 
er at få det optimale ud af hardwaren.  
Velfungerende enheder forbedrer workflowet,  
og reducerer belastningen på IT-afdelingen. 



Vi benytter software fra Blancco til 
sikker datasletning på alt udstyr  
gennem overskrivelse af data.  
Hvis det ikke er muligt at overskrive 
dataene, bliver udstyret destrueret for 
at sikre permanent sletning.

Sikker genanvendelse

Vi giver brugte enheder nyt liv, efter 
at dataene på dem er blevet slettet på 
sikker vis. Alt returneret, finansieret 
udstyr eller brugt udstyr der sælges  
til os gennemgår en certificeret  
datasletningsproces, der overholder 
Infosec 5 standarden.



Ved at tage hånd om verdens  
IT-udstyr, tager vi samtidig hånd om 
miljøet  
Vi hjælper vores kunder med at administrere de-
res udstyr på bæredygtig, effektiv og  
økonomisk vis.

Vi administrerer udstyrets samlede livscyklus 
med udgangspunkt i den cirkulære økonomis 
principper. 3stepIT blev grundlagt i Finland i 1997. 
I dag er vi aktive i 10 europæiske og  
sydøstasiatiske lande.

Fordelene ved vores 
driftsmodel

Udstyrets gensalgsværdi er 
på forhånd indregnet i  

leasingydelserne

Omkostningseffektiv 
administration af hele 

livscyklussen

Bæredygtig IT gør 
virksomheden mere 

ansvarlig

Du kan finde flere oplysninger på:  https://dk.3stepit.com/loesninger/udskiftning
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