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IPNord er en fleksibel og dynamisk it-leverandør med base i  
Frederikshavn og kunder i hele Danmark. Vi tilbyder skrædder-
syede løsninger til erhverv inden for alle brancher og alle stør-
relser. Løsninger tilpasset virksomhedens behov og med særligt 
fokus på optimal drift og sikkerhed.

IPNord drifter virksomhedsløsninger i mange forskellige brancher 
med vidt forskellige behov. Vi har vores egen server i sikkert miljø, 
hvorfra vi kan levere mailscan, antivirus og remote backup. 

Vi yder professionel rådgivning indenfor it-infrastruktur og 
it-systemer baseret på mange års erfaring.

IPnord ApS
O. J. Steinckes Vej 18
9900 Frederikshavn
Tlf. 6913 1080
info@ipnord.dk
ipnord.dk

Vores mål er at levere en sikker 
og effektiv løsning, der kan støtte 
jeres virksomhed mange år frem.

”

”

”

Hos IPNord er jeres it-system 
og jeres data i sikre hænder! ”



IT-sikkerhed
Hacker-angreb, der lammer it-systemet, tab af data eller lækage af personfølsomme 
oplysninger. Truslerne er mange, og konsekvenserne kan være uoverskuelige. 
Vi analyserer sikkerheden i jeres system og hjælper med at forbedre den med bl.a.:

• UPS-nødstrømsanlæg

• Alarm/overvågning af serveranlæg

• Password-politik

• Mobil sikkerhed

• Ekstern adgangskontrol

• Backup og genskabelse af data

• IT-personalehåndbog

• Nøddriftsplan

IT-sikkerhed er en proces. 
Truslerne forandrer sig hele 

tiden, og sikkerheden kræver 
konstant opmærksomhed.

”

”

IT-drift
Er jeres virksomhed vokset ud af den nuværende it-løsning, eller har behovene ændret sig? 
Vi hjælper med at tilpasse jeres it-løsning, så den lever op til ønsker og krav med størst 
mulig drifts- og datasikkerhed. Vores løsninger er altid fleksible:

• Ingen krav om serviceaftaler, bestemte hardwaremærker eller applikationer

• Ingen krav om minimumskøb af konsulenttimer

• Frit valg mellem månedsfaktura eller klippekort

• Planlagt vedligeholdelse udføres så vidt mulig uden for jeres åbningstid

• Nyeste teknologi, men altid gennemprøvede løsninger

• Erfarne konsulenter

IT-ledelse
God it-ledelse er vejen til optimering af virksomhedens drift, sikkerhed og rentabilitet. 
Det gælder alle brancher og virksomhedstyper. Vi tilbyder en on demand it-chef, 
der bidrager med:

• Optimering af den daglige it-drift

• Planlægning og udførelse af opgraderinger

• Indkøbsaftaler med leverandører


