XDC GRUPPEN
TOTALE LØSNINGER.

OM XDC GRUPPEN
Vi er et moderne IT-hus, der er dedikeret til at
levere løsninger, som vores kunder kan forstå
og se værdien af. Det betyder, at vi arbejder
hårdt på at gøre en mærkbar forskel.
Vi arbejder med IT og teknologi med afsæt i kun-

Verden forandrer sig konstant og det gør kravene

dens virksomhed, processer og medarbejdere.

til virksomhederne også. Det ved vi hos XDC og
derfor er omdrejningspunktet i vores produkter

Vi arbejder med løsninger og services baseret

og løsninger, stor skalerbarhed sammenholdt

på markedsledende teknologi, tilpasset og tilsat

med optimal budgetsikkerhed. Det giver ro til at

en forståelse for vores kunders forretning.

fokusere på det, der er vigtigt for jer.

KOPI & PRINT

Supplies

XDC Gruppen leverer alt i kopi og print. Fra

Vores tilbehørsafdeling tilbyder et bredt sortiment

små pladsbesparende maskiner til digitale

af forbrugsstoffer, toner og papir mv.

farveløsninger – men vigtigst af alt, så kan vi

Vi rådgiver også gerne om papir og forbrugsstoffer

levere Svanemærkede maskiner.

til specielle formål.

Uanset hvilken løsning I har i dag, kan vi tilbyde
en løsning, der optimerer ressourceforbruget og

Kontakt vores supplies afdeling og få en

miljøbelastningen på jeres nuværende udstyr.

inspirende snak om jeres behov.

Med egen serviceafdeling har vi mulighed for

Produkter

at skræddersy vores service til vores kunders

Toner

eksakte behov.

Forbrugsstoffer
Kopipapir

Kopi & Print løsninger

Kuverter

Scanning & workflow

Brevpapirsløsninger

Faktura scanning

Specialmedier

Follow me
Mobil print
Post scanning

IT & HOSTING
XDC Gruppens hosting- og IT-afdeling udspringer af

IT & Hosting løsninger

en simpel ide. Vi vil levere løsninger, der effektivt

Hostede applikationer

løser vores kunders udfordringer og samtidig giver

Server & Storage

dem maksimal fleksibilitet og budgetsikkerhed.

Exchange-løsninger

Vi leverer løsninger indenfor Hosting, IT-drift

CRM og Økonomisystemer

samt IT-outsourcing af enkelte applikationer til

Web og CMS-systemer

jeres virksomheds samlede IT-funktion.

IT-Support
Netværk

Kommunikation
Det handler om at blive hørt og set.
Vi leverer løsninger indenfor IP- og mobiltelefoni,
webbaseret kommunikation, grafisk design,
intranet og meget andet – mulighederne er
mange. Kontakt os for at høre mere.

SLIP POTENTIALET FRI!
Uanset om I har behov for mindre enkeltstående

XDC Gruppens primære fokusområder

produkter eller sammenhængende løsninger, så er

Reducere jeres IT-omkostninger

udgangspunktet dialog.

Optimere forretningsgange med IT
IT sikkerhed – hvor godt er du dækket?

Vi lytter til jer og vil gerne sparre med jer. Vi vil

Service og support

gerne udfordre den gængse opfattelse af, hvordan

Det store overblik og strategi

man optimerer og driver IT effektivt. Potentialet for
at få mere for mindre er for de fleste virksomheder
stort og uudnyttet.
Hvad er jeres udfordringer og hvor skal jeres
virksomhed hen? Ved I nok om jeres eksisterende
løsninger og setup?
Vi glæder os til at byde jer indenfor til en dialog .
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