Ingen opgave er for lille eller for stor til os. Som vi ynder at sige:
“Det umulige klarer vi med det samme, mirakler tager lidt længere tid”.

“Nogle får succes,
fordi de er bestemt til det,
de fleste får succes,
fordi de er besluttet på det.”

Se mere på
www.masterminds.dk
eller ring
70 217 218

Vi tænker IT for dig

Vi sidder klar ved telefonerne og aftaler gerne et møde, hvor vi
sammen undersøger de fordele et samarbejde med master|minds kan
give dig og din virksomhed.
Du kan også besøge vores hjemmeside, hvor du finder yderligere
informationer om, hvem master|minds er, vores produkter,
serviceydelser, referencer og case stories.

master|minds

Ønsker du at høre yderligere om, hvilke muligheder master|minds kan
tilbyde dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.

“Vi tænker IT for dig”
En enkel sætning, der kan
betyde en stor besparelse for
dig og din virksomhed!

Brug 5 minutter på at
gennemlæse denne brochure
og du vil se fordelene ved et
samarbejde med os...

Hosting og e-mail produkter
Service- og konsulentydelser
Webdesign og programmering

Der findes et ordsprog, der lyder
“Skomager bliv ved din læst”
Dette er vores budskab til dig.
Brug dine ressourcer, hvor de udnyttes bedst og
overlad din IT-drift til professionelle!
Med en serviceaftale hos master|minds kan du
koncentrere dig om det, du er bedst til... dit arbejde.
Du og dine medarbejdere skal ikke længere bruge
kostbar tid på at få firmaets hjemmeside, netværk,
PC'ere, printere og e-mail til at fungere.
Du kan i stedet koncentrere dig om at drive
virksomheden og bruge kræfter på dit kerneområde.
Det samme gør vi, vores kerneområde er IT.

master|minds er et mindre IT firma med stor fokus på vores kunder. Vi ønsker til
hver en tid at levere den bedst mulige service og de bedst mulige løsninger til vores
kunder. Dette uanset om vi skal forbedre din hjemmeside, holde et vågent øje med
netværk og PC’ere eller yde dit firma professionel rådgivning på IT området.
Et af vores store kompetenceområder er design og programmering af hjemmesider.
Vi har opbygget forskellige moduler, der gør det enkelt for dig som kunde at vælge
hvilke funktioner, du ønsker på din hjemmeside. Dette sikrer, at dine udgifter holdes på
et fornuftigt plan, i det du kun betaler og får leveret, det du har brug for. Vi kan
naturligvis skræddersy disse moduler, så de passer præcis til dine behov. Ydermere kan
der udvikles funktioner, som er helt unikke, udviklet efter dit krav og ønsker.
Vi har endvidere udviklet et Content Management System. Med CMS bliver det
muligt for dig som kunde selv at redigere din hjemmeside, så den altid fremstår
opdateret overfor dine kunder. Benytter du samtidig vores modul til udsendelse af
nyhedsbrev via e-mail, har du en stærk løsning på Internettet.
Vores andet store arbejdsområde er IT-support, f.eks. installation af software,
opsætning af hardware, løbende vedligeholdelse, m.v. Med en serviceaftale hos
master|minds behøver du og dine medarbejdere ikke længere bruge kostbar tid på at
løse eventuelle problemer omkring hjemmeside, netværk, printer, PC'ere og e-mail
m.m.
I stedet sørger vi for, at disse bliver løst hurtigt og problemfrit.
Sidst men ikke mindst tilbyder master|minds konsulentydelser. Vi rådgiver og
vejleder i forbindelse med nyanskaffelser eller opgradering. Dette kunne være
software, til beskyttelse af virksomhedens data og netværk mod udefrakommende
angreb, f.eks. antivirus programmer, backup eller firewall. Måske overvejer du at få
en Bredbånds forbindelse, men er i tvivl om, hvilke muligheder det rummer eller
hvilken udbyder du skal vælge. Også her kan du drage fordel af vores mangeårige
omfattende viden på IT området.
Har du spørgsmål til, hvordan du IT-mæssigt griber et problem an, er vi kun et opkald
væk.
Med andre ord, lad master|minds tænke IT for dig...
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