
Nätverksanalys
Hur mår egentligen ert nätverk?



Hur mår ert nätverk?
Vår tjänst Nätverksanalys ger en ögonblicksbild av hur nätverket mår och inkluderar

rekommendationer till förbättringar. Du får en dokumenterad rapport och en presentation

av nätverkets status.

Våra experter ger dig förslag på nästa steg och du får ett beslutsunderlag på vad som

krävs för att skapa ett nätverk som klarar dagens och morgondagens behov.

Så här går det till…

Med vår Nätverksanalys får ni full koll på hur det står till med just ert nätverk. Du får ett

beslutsunderlag som hjälper dig skapa ett säkrare, mer tillgängligt, skalbart nätverk som

är framtidssäkert samtidigt som du kapar kostnader. Dessutom får du ett nätverk som är

enkelt att hantera där underhåll och felsökning blir enkelt.
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Nätverksrapporten presenteras i ett 

möte och du får förutom ett omfattande 

dokument med statusen på ditt nätverk 
en dialog kring förbättringsåtgärder.

Vi inleder med en enkel workshop där vi går 

igenom förväntningarna och vad som tekniskt 

krävs för att göra en lyckad analys.

Installation och uppsättning av 

skanningsmjukvaran på egen befintlig 

Windows server eller installation av vår 

analysserver i nätverket.

Skanning av nätverket sker under 

1 – 3 veckor beroende på de 

förväntningar som tagit fram i den 

inledande workshopen. Desto 

längre inventeringen sker ju mer 
information om nätverket får man.

Våra nätverksspecialister går igenom skanningsresultatet 

och gör en djup analys av din data. En rapport med 

information om ditt nätverk, potentiella förbättringsåtgärder 

och vid behov förslag på ny design tas fram.

Allt det här får du…
Förutom ett omfattande dokument med statusen på ditt nätverk får du en dialog med en 

nätverksspecialist kring:

 Status på befintlig hårdvara och mjukvara. Behovet av patchning/uppdatering samt 

om produkterna har utgått hos tillverkaren.

 Prestandan i nätverket i form av nyttjandegraden av CPU och minne samt trafiklasten.

 Grundläggande information om säkerheten i nätverket. Vi går igenom funktioner och 

åtgärder som ökar nätverkssäkerheten.

 Genomgång av managering och övervakning för att hitta enklare centraliserad 

hantering av nätverket.

 Diskussion kring framtida design av nätverket utefter din verksamhets behov idag och 

i framtiden.
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Om oss
Vi på Egloo kan IT och vet hur viktigt det är för att er verksamhet ska fungera smidigt. IT 

är inte bara ett stöd till verksamheten, utan många gånger vad som driver den framåt. 

Därför har vi satsat på att erbjuda våra kunder kompletta infrastrukturlösningar i 

datacentret med den flexibilitet och det nära samarbete som dessa tjänster kräver.

För att kunna arbeta med och ta ansvar för er verksamhetskritiska IT är kunskap 

någonting vi aldrig kompromissar med. Därför har vi satsat på djup och bredd, där vi valt 

att i första hand fokusera på tjänster i datahallen. Vi arbetar med virtualisering, nätverk, 

backup och lagring. Vi erbjuder både tjänster, produkter och kompletta systemlösningar –

allt beroende på vilket behov ni som kund har. Och ingen kund är för stor eller för liten för 

oss.

Samtliga våra konsulter är välutbildade specialister med lång erfarenhet och djup 

kunskap inom sina respektive arbetsområden. De vidareutbildar sig ständigt för att alltid 

vara uppdaterade på de senaste teknikerna i branschen och kunna leverera bästa 

möjliga lösningar till er.

Förutom kunskap bygger våra lösningar alltid på erfarenhet och vi komplicerar inte i 

onödan. Vem som helst kan krångla till saker – utmaningen ligger i att göra dem så enkla 

som möjligt. Enkelhet är därför ett av våra viktigaste ledord tillsammans med flexibilitet 

och personligt engagemang. Ett exempel på vårt engagemang är att vi alltid har en 

säljansvarig och en tekniskt ansvarig för våra kunder. För er betyder det trygghet då det 

är samma personer som lär känna era utmaningar både ur företagsekonomiskt och 

tekniskt perspektiv.

Kontakta oss så hjälper vi dig skapa 

det perfekta nätverket!


