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Fast pris på IT-tryghed
Konsulenterne i Lokale og Anlægsfonden er specialister i nyskabende idræts- , kultur- og fritidsfaciliteter.
Fonden kan søges til projekter over 1.000.000 kr., såvel som ansøgere kan få rådgivning og vejledning –
også i det tilfælde, hvor et projekt ikke opfylder kravene for etableringstilskud eller lån. datacompagniet
er den servicepartner, som Fonden har valgt som fungerende IT-afdeling.
Lokale og Anlægsfondens konsulenter har
fornøjelsen af at arbejde i et kontormiljø med
kanaludsigt - når de ikke er ude for at rådgive om
udviklingen af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter.

som er nem at budgettere med. Aftalen fastslår
desuden, hvad datacompagniet tager ansvar for
at servicere og supportere, så Fonden trygt kan
regne med at have stabile arbejdsforhold.

Med et abonnement på IT-service og -support
hos datacompagniet, har Fonden løst sit behov
for at have et sikkert og stabilt arbejdsgrundlag
med en velfungerende IT-infrastruktur - uden at
have en intern IT-afdeling.

“Det giver tryghed at vide, at en kvalificeret ITpartner tager ansvar for at overvåge og
vedligeholde det arbejdsgrundlag, som vi er
afhængige af fungerer 100 % - det gælder
naturligvis, om vi er her på kontoret eller vi er på
farten og skal have adgang til vores filer og emails.”, fortæller Birgitte Carlsen og tilføjer:

”En god IT-partner forventer vi holder os kørende
ved at have det fulde overblik over vores ITinfrastruktur, og som kender nok til vores
systemer til at løse de specifikke udfordringer, vi
ind imellem står med. Det gør datacompagniet.”,
siger konsulent i Lokale- og Anlægsfonden
Birgitte Carlsen om at have en ekstern partner
som fungerende IT-afdeling.

“Vi sætter pris på styrken og bredden i
datacompagniets Servicedesk, som hurtigt er
trådt til de gange, vi har haft brug for det. Vores
abonnement sparer os for såvel uforudsete
teknikerudgifter og nedetid som for usikkerhed
over, hvorvidt vi nu har de rette software-licenser
og den rette IT-sikkerhed.”

Fast pris på IT-tryghed
En af fordelene ved at indgå en abonnementsaftale om IT-Service og Support er den faste pris,
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Fokus på målet
Via sin overvågning kan datacompagniet fejlrette
og opgradere IT-fundamentet via fjernadgang.
Overvågningen kan også pege på forbedrede
løsninger, som datacompagniets konsulenter kan
planlægge tæt sammen med Fonden, så
implementeringen giver færrest mulige gener.
“Alene at vedligeholde de nødvendige certificeringer som professionel service-leverandør er en

Kunde

Lokale og Anlægsfonden blev etableret i 1994 og
råder over en egenkapital på 140 mio. kr., der er
indskudt af Danmarks Idræts-Forbund, Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Ungdoms Fællesråd.
Desuden modtager Fonden hvert år omkring 80
mio. kr. af Tipsmidlerne.
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Partner

tidskrævende forpligtelse, som vi med fordel
overlader til vores erfarne partner.”, siger Birgitte
Carlsen om at kunne fokusere på Fondens mål
gennem det konkrete arbejde, mens ITkompetencer er en partners ansvar.
”Den rette IT-partner er for os at se forskellen på
ro og uro i hverdagen. Vi kan anbefale
datacompagniet som IT-partner.”, lyder det fra
Birgitte Carlsen

Udfordring
At skabe et solidt arbejdsgrundlag, og undgå
frustrationer og tidsspilde fra selv at vedligeholde
en IT-infrastruktur uden at have en intern ITafdeling.
Løsning
En abonnementsaftale med datacompagniet om
IT-Service og Support på vilkår, der er gennemsigtige og sikrer, at Fonden har en stabil og solid
IT-infrastruktur, der løbende vedligeholdes og
tilpasses de aktuelle behov.
Konkret har Fonden med et Service- og Supportabonnement frigjort tid fra ustabilitet og ITbekymringer til fuldt ud at kunne fokusere på
rådgivning og vejledning i forhold til ansøgninger,
bevillinger og projekter.
Se mere om abonnement på IT-service og
-support på datacompagniet.dk.

datacompagniet
datacompagniet er som professionelt ITkonsulenthus ansvarlig for at overvåge, servicere
og supportere den samlede IT-infrastruktur hos
organisationer som Lokale og Anlægsfonden.
datacompagniet rådgiver i mange tilfælde
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ledelsen og/eller den IT-ansvarlige i virksomheder
og organisationer om at træffe de rette IT-valg,
såvel som datacompagniet både leverer og
implementerer den tilknyttede teknologi.
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