PAKETERING
Vi sköter alla slags applikationspaketering:
MSI, App-V och Thinapp

Vi sköter alla slags applikationspaketering: MSI, App-V och
Thinapp. Vi förpackar i genomsnitt mer än 6.000 paket om
året, vilket gör oss till ett av Danmarks största paketeringsföretag.
Mansoft erbjuder sig att ombesörja alla era paketeringsuppgifter eller utföra tjänster som noga anpassats efter era
behov. Programpaketen kan beställas efter behov, vilket
innebär att ni enbart betalar för det som levereras och på
så sätt enkelt kan hålla kontroll på era utgifter.
Fördelar med outsourcing:
•
•

•
•

•

Vinst: Du behöver inte längre tänka på att underhålla
dina medarbetares MSI-kompetens.
Säkerhet: Du kan fortsätta leverera samma servicenivå
när det gäller applikationdistribution, även om en medarbetare skulle lämna ert företag.
Kvalitet: Paketen tillverkas av några av Danmarks bästa
paketerare.
Den höga kvaliteten medverkar till att klienternas
drift blir stabilare och mindre långsam, även om man
installerar eller avinstallerar applikationer.
Överblick: Omkostnaderna är kända och därför lätta
att budgetera

Mansoft har ett kompetent applikationsteam med mer än
25 specialister inom paketering av applikation. Vi har korta
leveranstider och är det bråttom kan vi leverera samma
dag. Mansoft är inte bara ett konsultföretag. Vi erbjuder
också utbildning inom utveckling av MSI- och App-V-paket.
Vi hjälper ditt företag att bli självgående inom paketering
av program.

PAKETERING PÅ PLATS

Vi har möjlighet att ställa MSI-resurser till förfogande på
plats hos er i den utsträckning som krävs. Det innebär att
uppgifterna löses effektivt till glädje för både er och oss.
För stora projekt erbjuder vi oss att ställa projektledare till
förfogande för att sköta samordningen med er organisation
på plats.

PAKETBANK

Mansoft erbjuder tillgång till en paketbank, där en lång rad
applikationer som inte kräver licenser ligger uppdaterade
så snart leverantören släpper en ny version. Denna paketbank ingår i vårt SoftwareCentral Plus-abonnemang, som
du kan välja om du är SoftwareCentral-kund.

PAKETERINGSKURS

Mansoft undervisar om egna kompetenser via vårt kompetenscentrum, där vi som ensamanordnare erbjuder olika
kurser i MSI och App-V. Här har era medarbetare möjlighet
att själva lära sig om utveckling av MSI och App-V-paket.

