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Produktbeskrivelse 
iSeries Management 

 

En fleksibel og sikker iSeries-løsning.  
 

 

 

Hvorfor vælge Fujitsu til iSeries Management? 

Fujitsu tilbyder en fleksibel iSeries-løsning, der kan tilpasses vores 

kunders specifikke ønsker. Vi drifter både udstyr, der er placeret i 

vores kunders og vores eget datacenter. Fujitsu kan endvidere 

operere på tværs af landegrænser, hvor vi overvåger og drifter 

kundens iSeries-miljø. 

 

Igennem en årrække har Fujitsu opbygget et stærkt kompetence- 

center, der håndterer vores kunders iSeries-miljøer. Kompetence- 

centret består af et dedikeret team af medarbejdere, der har en unik 

viden om iSeries, og som derfor ved, hvad der skal til for at vores 

kunder føler sig trygge ved at overlade deres iSeries-drift til Fujitsu. 

 

Når kunder indgår en driftsaftale med Fujitsu, får de en overskuelig 

og gennemsigtig omkostningsstruktur, der giver overblik over alle 

virksomhedens it-omkostninger, hvilket sikrer vores kunder mod 

ubehagelige overraskelser. 

 

En tryg og sikker løsning 

Fujitsus intelligente monitoreringssystem (Objects Monitoring 

System) sikrer, at kundernes iSeries-miljø altid overvåget 24/7 - 365 

dage om året. Det betyder, at vi kan reagere hurtigt og korrekt i 

tilfælde af, at der opstår fejl på miljøet. Med vores gennemarbejdede 

backup-procedurer kan vi endvidere sikre vores kunder, at de altid 

har adgang til deres data. Vi lever op til kravene fra Dansk standard 

og er PCI-certificeret, og kan derfor leve op til PCI-compliance krav, 

hvis dette ønskes. 

 

Fujitsu er desuden Danmarks største leverandør af ”Quick-Edd” 

software og har stærke kompetencer på dette område. Med dette 

software kan vi sikre vores kunder forretningskontinuitet via en høj 

tilgængelighed, kontrol, replikering og dataintegration. 

 

Hvis der ønskes ekstra sikkerhed, kan Fujitsu endvidere tilbyde 

redundant datacenterdrift på enten vores shared iSeries blade- 

servere eller med fysiske maskiner sat op i spejlede løsninger.  

 

 

 

 

 

 

 

Fujitsu kan også udføre test på rolleskiftet fra primærdrift til 

backupmiljø flere gange om året. Dette et ikke en let opgave, men 

det giver ekstra tryghed for vores kunder, at de ved, at vi kan 

håndtere et ekstraordinært driftsnedbrud, uden at det går ud over 

den daglige forretning. 

 

Hvorfor Fujitsu? 

Fujitsu har oparbejdet de kompetencer og den erfaring, der sikrer 

levering af stabile, gennemtestede og omkostningseffektive 

løsninger til vores kunder. Med baggrund i standardiserede og 

afprøvede processer og governance-modeller tilbyder Fujitsu en 

samarbejdsmodel, der sikrer levering og udvikling af vores kunders it. 
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Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og 
tager forbehold for, at oplysningerne er 
fuldstændige, opdaterede og korrekte. 

 

  
 

  
 
 
 
 

 

Med Fujitsu får vores kunder en fleksibel, sikker og professionel drift 

af deres iSeries miljø. Vi kan blandt andet tilbyde vores kunder: 

 

■ Analyse af den nuværende iSeries-installation. 

■ Rådgivning.  

■ Installation, konfiguration og test. 

■ En tryg og sikker drift af iSeries-miljø. 

■ 24/7/365 proaktiv overvågning via Fujitsus Object Monitoring 

System i kundens eller Fujitsus datacenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 173.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med 

udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens 

store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores 

kunder. 

 

Se mere om Fujitsus andre services, løsninger og produkter på: 

www.fujitsu.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hos Fujitsu 

 er ambitiøse på vegne af vores kunder og løsninger. 

 udfordrer hinanden og vores kunder for at opnå det 

allerbedste. 

 prioriterer kvalitet og har øje for detaljerne. 
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