
GO!

®



– Vi stänger inte en affär. Vi inleder en relation.



OfficeGO! 
DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR med att samla sina inköp av IT, telefoni 

och skrivare från ett ställe. Vi lanserar nu OfficeGO som ökar nyttan för 

er. En leverantör, en support, till en fast månadskostnad. Välkommen till 

morgondagens arbetsplats. 

OFFICE HAR 21 kontor i landet och kan vi erbjuda support på plats till era 

lokala kontor. Fördelarna är flera men inte minst att ni får ett nummer att 

ringa för supportärenden gällande IT, Telefoni, Skrivare samt Mötesrum och 

ni slipper bollandet mellan olika serviceorganisationer. Vi tar ansvaret för 

alla OfficeGO delar i leveransen och vi vågar ta ansvar för att det fungerar.  

Vi stänger inte en affär – Vi inleder en relation!

• Löpande Tips och förslag på effektivare arbetssätt

• Fri tillgång till support på mail och telefon

• Inga extra konsulttimmar inom OfficeGO paketering

• Vi byter om den inte fungerar

• Vi standardiserar och säkerställer återanvändning av produkter

• Testa – Lämna tillbaka om du inte är nöjd 

• OfficeGO för dig personligen, din verksamhet och din arbetsplats

• Kvalitetssäkrad, testad och anpassad för den digitala företagaren

• Kontinuerlig support, nya OfficeGO lösningar och utbildningar

• OfficeGO är en abonnemangsmodell - Du loggar in och börjar arbeta



• OfficeGO certifierad bärbar dator

• Microsoft Office 365 Business Premium

• Klienthantering, skydd mot skadlig kod och Spamskydd

• Installation och introduktionsutbildning

• Övervakning och support kontorstid

• 549 kr per användare och månad

OfficeGO! – IT

Dator och mobila enheter med tillhörande applikationer,  
säkerhet och support. Vi tar hand om era OfficeGO datorer 
avseende programvara, support och uppdateringar. 
Microsoft Office 365 för mail, Office programmen, fil och  
dokumenthantering, videokonferens och ett teambaserat 
arbetssätt. 

Enkel kontakt med vår servicedesk för hantering av 
supportärenden, förändringar och beställningar.
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En smart växel kan idag rymmas i din ficka. Din telefon är 
ett kompetent verktyg med appar och smarta funktioner.
Du behöver inte oroa dig för dolda avgifter eller extra 
kostnader för tillhörande funktioner. Ring från olika 
enheter och du kan sköta all din telefoni vart du än är, 
oavsett om du använder dator, mobiltelefon eller surfplatta. 

En användarvänlig och driftsäker kommunikationslösning 
som förenklar kommunikation med kunder och internt.

OfficeGO! – Telefoni
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• OfficeGO certifierad Mobiltelefon

• Mobilabonnemang 5GB surf med fast pris

• Växeln i Mobilen och för dator

• Installation och utbildning

• Övervakning och support kontorstid

• 498 kr per användare och månad



VS. 

Helhetslösning inom it och teknik för kontoret Ü

En kontakt Ü 

Vårt ansvar när det inte fungerar Ü

Pris per anställd Ü

Integration mellan OfficeGO erbjudanden Ü

Inga överraskningar eftersom allt ingår Ü

Kontinuerlig värdeökning Ü

Betala bara för det du använder Ü

OfficeGO!  



VS. 

Û Får plocka ihop en lösning själv och administrera

Û Flera leverantörer – Många kontakter

Û Otydligt ansvar

Û Svårare att få grepp på kostnaderna

Û Lösningar som inte fungerar optimalt tillsammans 

Û Dolda kostnader för vidareutveckling som man inte flaggat för

Û Mindre värde efter installation och över tid 

Û Svårt att skala upp och ner per anställd

OfficeGO!  Traditionell lösning



Standardiserad skrivarlösning för skanning, filhantering,  
övervakning och säkra utskrifter. Hanteringen handlar  
också om att förenkla användandet av digitala dokument  
och digitalisering av pappersdokument. Inskanning av 
fakturor för elektronisk fakturahantering, sökning, lagring, 
systematisering och backup av dokument. 

Dokumenthantering handlar idag om att få ordning och 
reda, för att enkelt hitta rätt information bland alla dokument 
i ert företag.

OfficeGO! – Dokument

• OfficeGO  certifierad skrivare A4

• Skanning, Arkivering och Säkra utskrifter

• 500 svarta och 100 färg utskrifter per månad ingår

• Automatisk tonerbeställning

• Installation och introduktionsutbildning

• Övervakning och Support kontorstid

• En OfficeGO skrivare 495 kr per månad
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OfficeGO! – Möten

Samarbeta effektivare med hjälp av videomöten. Resfria 
möten som du kan genomföra var du än befinner dig när 
du är uppkopplad. Ett enkelt och säkert sätt för personalen 
att kommunicera effektivt med kund, mellan kontor och 
varandra. Lätt att dela och samtidigt ändra i dokument 
med OfficeGO IT och en ökad tillgänglighet för alla  
anställda och kunder.

• OfficeGO certifierad 49 tums HD-Skärm

• Kamera och Aktiva Högtalare

• Skype via personlig dator

• Fast Väggfäste för skärm

• Installation och Utbildning (5 timmar)

• Garantihantering och support kontorstid

• Ett OfficeGO Skyperum 499 kr per månad
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NY BILD

 
 
 

VI JOBBAR SJÄLVA i vår plattform och med de lösningar vi säljer. 

Vi vill att våra lösningar ökar i värde genom att använda den på ett 

bättre sätt och löpande addera olika lösningar som underlättar samarbete 

och ger en enklare vardag. Vi vill att du ska vara nöjd med din lösning 

varje dag, år efter år och att den ska hjälpa dig att fokusera 

på din kärnverksamhet.

NYCKELN TILL VÅR framgång ligger i att våga lova det som ligger i  

framtiden, men att samtidigt kunna säkerställa leveransförmågan  

av det som lovas.

Fortlöpande information 

Genom nyhetsbrev och våra löpande uppföljningsmöten får du  

tips på hur ni kan jobba effektivare inom företaget. Vi har löpande  

återkoppling tillsammans med dig för att effektivisera arbetet. Du kommer 

få inbjudningar till intressanta seminarier vilket är ett utmärkt tillfälle  

att träffa oss och kollegor i andra branscher.
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– Vi stänger inte en affär. Vi inleder en relation. 

Vi finns på 21 orter i Sverige.

Mer information och våra  

kontaktuppgifter hittar du på 

www.officego.se

Boden

Bollnäs

Borås

Gällivare

Göteborg

Halmstad

Hudiksvall

Härnösand

Kalix

Kiruna

Linköping

Luleå

Nässjö

Pajala

Skellefteå

Stockholm

Sundsvall

Umeå

Visby

Västerås

Växjö


