
Atea Global Deliveries

Komplet 
 it- arbejdsplads  
klar til brug  
– hvor som helst i 
verden på få dage
For internationale virksomheder med kontorer i mange forskellige lande, kan det 
være en  udfordring at opretholde et ensartet og brugervenligt it-setup på de enkelte 
 lokationer.  Samtidig foretrækker mange virksomheder en centraliseret indkøbsproces 
frem for lokalt i hvert land, men logistikken er ofte en udfordring.
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Atea Global Deliveries tilbyder 
en unik model, der sikrer 

levering af konfigure rede pc-klienter in-
den for få dage, til langt de fleste lande i 
verden. Leverance modellen består af en 
præ defineret produktpakke, et skræd-
dersyet image samt hurtig levering som 
følge af aftalt forecast.

Prædefineret produktpakke
Vi sammensætter i samarbejde en kom-
plet pakke, der matcher din virksomheds 
behov. Pakkerne består typisk af en pc, 
docking station, mus og tastatur. Alle 
produkter vil være landespecifikke, med 
mindre andet ønskes. En prædefineret 
produktpakke sikrer større ensartethed 
i medarbejdernes pc’er på tværs af loka-
tioner og muliggør en hurtig og effektiv 
leverance. Som en ekstra bonus vil det 
ensartede setup desuden optimere din 
virksomheds it- ressourcer i forbindelse 
med support. 

Tilvalg af services
Vi skræddersyr pc’erne efter jeres 
ønsker og behov, herunder installation af 
egne virksomhedsapplikationer. Dermed 
bliver hver enkelt pc-arbejdsplads leveret 
konfigureret og klar til brug. Desuden 
kan Atea sørge for tyverimærkning og 
registrering af hardware i vores asset 
management system.

Global eShop bestilling giver 
 samlet overblik
En fælles kundetilpasset eShop gør 
det nemt at bestille de prædefinerede 
produkter på tværs af lokationer. Atea 
eShop er en lukket portal, som udvalgte 
medarbejdere kan tilgå fra en hvilken 
som helst lokation ud fra fastsatte 
beføjelser. Portalen vil kun vise de priser 
og produkter, som er aftalt med din virk-
somhed. Det indbyggede rapporterings-
værktøj giver tillige et samlet, globalt 
overblik over forbrug.

Kort og godt
Vores erfaring viser at    virksomheder, 
der benytter en centraliseret it- 
indkøbsfunktion, opnår en større 
gennemsigtighed i deres indkøb og 
derved i langt højere grad også en 
betydelig reduktion af TCO. Dette i 
kombination med smidige, globale 
leverancer giver mange fordele: 

• Sparet tid på de enkelte lokationer 
ift. håndtering af flere leverandører, 
administration etc. 

• Større indkøbsvolumen sikrer 
 fordelagtige priser

• Simpel og ensartet prissætning 
• Standardiseret pc platform  

– sparer it-ressourcer
• Klar-til-brug pc’er øger effektiviteten 

og mindsker spildtid
• Én leverandør – én faktura, én 

 kontrakt; single point of contact
• Komplet og samlet overblik over 

indkøb til de enkelte lokationer
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En medarbejder går ind på Ateas 

 webshop med sit unikke  login. 
Webshoppen  tilpasses automatisk 
til  medarbejderens profil, fx land, 
godkendt  budget, modeller etc.

Personlig eShop

Ordren er nu registreret 
hos Atea
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Ordre lagt
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Atea henter udstyret fra buffer-
lageret og går i gang med at lægge 
det image og den tyverimærkning 

på, der matcher destinationen

Klargøring
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Når udstyret er klar, bliver det 
asset-registreret og  herefter 
shippet til den pågældende 

destination, fx USA eller 
 Australien

Shipping
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Fra bestilling til modtagelse 
af udstyret på  destinationen 

går der få dage

Levering

Medarbejderen  bestiller det 
 specifikke udstyr med den valgte 

 konfiguration

Bestilling

Sådan kommer den 
 konfigurerede it  
ud i verden

Forecast muliggør hurtig levering
I tæt samarbejde med din virksomhed 
udarbejdes forecast og planlægning af 
fremtidige leverancer, således at Atea 
hele tiden kan være på forkant i forhold 
til lagerbeholdning og  prækonfiguration 
og dermed opretholde en effektiv 
 leveringsproces.  

24/7 global brugersupport 
Som en ekstra service kan vi tilbyde 
dine brugere mulighed for at kontakte 
vores support vedrørende hardware 
relaterede spørgsmål døgnet rundt. Det 
giver den sikkerhed og fleksibilitet, som 
både medarbejdere og virksomheder 
 efterspørger.
 

Peter Kryger, Manager 
DGS Nordic IT Service Desk, William Demant Gruppen

William Demant Gruppens aftale med Atea omfatter løbende 
levering til 12.000 medarbejdere i mere end 30 lande.

Der er en række åbenlyse 
 fordele ved stordrift, fx kan vi 
opnå langt bedre  priser, og vi 

sikrer, at standarden holdes på 
tværs af regioner. Når pc’erne 
 ankommer skal de blot pakkes 
ud af  kassen og lades op, det 

er ren  plug-and-play.



Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være 
stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores 
kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag 

Danmarks succes. Med vores mere end 1500 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse 
med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale  

antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele  
Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

atea.dk • 70 25 25 50 • info@atea.dk
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Vi bygger Danmark med it


