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Spesialist på stabile og profesjonelle IT-
tjenester til små og mellomstore bedrifter

21 98 18 50
salg@serverparkering.no

98%
fornøydhetsgrad hos våre kunder 
på vår leveransekvalitet og drift

kundeundersøkelse utført av B2S

ASP SKYTILGANG

Dine forretningskritiske løsninger 
tilgjengelig i din egen sky. Backup, 

sikker lagring og kontinuerlig 
overvåkning 24/7/365, alt til 

fast avtalt pris.



SERVERHOSTING

Ditt serverutstyr eller rack i vår 
døgnbevoktede datahall med høy 

sikkerhet og suveren teknisk standard. 
Full fjerntilgang for administrering.


LOKAL DRIFT

Hjelp med ditt utstyr i dine 
lokaler. Vi rykker ut eller yter 
support via fjerntilgang. Vi tar 

ansvar for vedlikehold, rutiner og 
dokumentasjon.


TOTALLEVERANDØR

ServerParkering tar totalansvar for din 
IT-løsning og gir det ett kontaktpunkt 

for all IT-støtte. Markedets beste 
løsninger med høy oppetid og 

forutsigbare kostnader.



God kredittverdighet
Bisnode



Sikker tilgang til dokumenter og applikasjoner uansett hvor du befinner deg. Med ASP 
hos ServerParkering ivaretas sikkerheten med vårt eget datasenter i våre sikre lokaler 
ved Oslo. Vi utfører vedlikehold og 24/7 overvåkning for problemfri drift og oppdaterte 
versjoner av programmene du bruker - alt til fast avtalt pris.

HVA ER ASP?
Med ASP lagres programmer og dokumenter på våre servere. 
Du kan jobbe på kontoret, hjemmefra eller på veien uten å gjøre 
kompromisser med tilgjengelighet.

Kun skjermbilder overføres. til deg Dette krever lite båndbredde og 
ivaretar en høy grad av sikkerhet med kryptert forbindelse. Vi har 
datasenter på Rosenholm i samme bygg som våre kontorlokaler, og 
ivaretar kravene til lagring av sensitivt materiale.

VEDLIKEHOLDSFRITT OG KOSTNADSEFFEKTIVT
Med ASP hos ServerParkering får du en vedlikeholdsfri løsning. Vi tar 

ansvar for drift av tjenesten, og utfører oppdateringer og oppsett. Vi 
har teknikere på vakt hele døgnet, som sikrer kontinuerlig drift.

Vi har doble løsninger på lagring, nettverk, strøm og kjøling som 
opprettholder en stabil tjeneste. Servere overvåkes døgnet rundt, og 
vi har telefonsupport 24 timer i døgnet alle dager. Alt er tilrettelagt 
for at du som kunde skal kunne jobbe raskt og effektivt på løsningen 
din.

Med ASP fjernes behovet for store kapitalbindende investeringer. 
Man betaler fast avtalt pris per bruker per måned, og kan justere 
antall etter behov. Inkludert har du nyeste versjon av Microsoft 
Office med e-posttjener og synkronisering av e-post, kalender og 
kontakter til mobil og nettbrett.

FORDELER mED ASP
Vedlikeholdsfritt - vi tar oss av det tekniske
Sikkert - data lagret i Norge
Forutsigbare kostnader - fast pris per bruker per måned
Tilgjengelighet - jobb utenfor kontoret

•
•
•
•

ASP SkytilgAng

 

 

ServerParkering datasenter

Kryptert data
over internett

Hjemmekontor
/ på reise

Kontor

BACH / Riisa & Co. er et av landets ledende 
advokatfirmaer innen erstatnings- og forsikringsrett. 
Med over 40 medarbeidere og kontorer i Oslo, 
Trondheim og Bergen har de svært høye krav til oppetid 
og tilgjengelighet. ServerParkering er totalleverandør 
på IT til BACH / Riisa & Co.

prosesser hos oss og sørget for stabil og sikker drift under 
krevende forhold.”

Greger Bengson
Daglig leder, BACH AS

““ServerParkering gir oss en stabil og sikker drift på 
våre kontorer og på ASP-plattformen. De responderer 
veldig raskt på våre henvendelser, har deltatt i interne 



Din egen dedikerte server eller rack i ServerParkerings norske datasenter. Serveren 
kan være egeneid eller leid gjennom oss. Full frihet til å administrere selv eller la 
våre teknikere drifte. Uansett nyter du svært høy sikkerhet, 24/7 overvåkning av 
infrastruktur og proaktiv oppfølging.

HVEm PASSER SERVERHOSTING FOR?
Med hosting gjennom ServerParkering plasserer du dine servere 
i vårt datasenter i våre lokaler på Rosenholm. Du får full tilgang til 
serverne dine gjennom fjernadministering, og vi har 24/7 vakt av 
infrastrukturen for å sikre maksimal oppetid.

I tillegg kan vi bistå med installasjon, vedlikehold og overvåkning av 
servere og applikasjoner. Vi har umiddelbar nærhet til datasenteret 
fra våre kontorer og rask responstid.

VÅR INFRASTRUKTUR
ServerParkering har eget, norsk datasenter plassert på Rosenholm 
utenfor Oslo. Datasenteret ligger i en underjordisk betongbunker 
under Rosenholm Campus, som ble oppført av IBM som deres 
skandinaviske senter for høyteknologi i 1986. Datasenteret ble 
totalrenovert av Digiplex i 2010 og holder svært høy teknisk 
standard.

Datasenteret er sikret fysisk med  flere avlåste dører og sluser. 
Adgang til senteret ligger innendørs på Rosenholm Campus, som igjen 
er sikret med ekstern og intern adgangskontroll og et døgnbemannet 
sikkerhetssenter.

Strøm:
Det er doble strømkurser internt (A/B) som har doble sett med UPS-
er med overspenningsvern og batteridrift. Tilknyttet bygget er det 
et eksternt strømanlegg med doble sett dieselaggregat som sikrer 
strømtilførsel ved langvarige strømavbrudd.

Kjøling:
Det er doble sett med kjølingsanlegg som hver for seg har tilstrekkelig 
kapasitet til å kjøle hele serverrommet innenfor anbefalte temperatur- 
og fuktighetsverdier.

Nettverk:
Det er separate traseer med fiber inn til bygget for redundans. 
BroadNet, Telenor og TDC har alle fullverdige tjenester tilgjengelige 
i datasenteret.

 

 

SERVERHOSting

EMAS AMC er en global leverandør av subsea 
konstruksjons- og marine tjenester til offshore 
petroleums- og kraftindustrien. ServerParkering 
ivaretar en svær høy grad av fysisk sikkerhet på 
deres servere plassert i vårt datasenter i Norge.

og kommunikasjonen er konstruktiv og lite byråkratisk. De 
har hjulpet oss utover det som har vært forventet og kan 
anbefales som hostingpartner.

Tor Onsager
IT Manager, EMAS AMC

“Flyttingen til nytt datasenter var ukomplisert 
takket være god planlegging og hjelp fra Server-
Parkering. Responstid 24/7 er alltid innenfor avtale 



Behold ditt eksisterende utstyr hos deg - ServerParkering tar ansvar for drift, vedlikehold 
og support. Vi jobber proaktivt for å redusere risiko for driftsstans, og etablerer nødvendige 
rutiner og dokumentasjon for en kontinuerlig drift.

HVEm PASSER LOKAL DRIFT FOR?
Mange ønsker å ha server lokalt hos seg. Disse får  ofte en “set and 
forget”-drift. Det er tidkrevende og møysommelig å utføre vedlikehold 
og dokumentasjon. Tid man heller skulle brukt på kjernevirksomhet.

Vi har lang erfaring i drift av servere ute hos kunde og gode rutiner 
for effektivt vedilkehold av applikasjoner som Visma, Mamut m.fl. Vi 

sørger for planlagt regelmessig vedlikehold av server for å redusere 
risikoen for driftsstans.

Vi tar også ansvar for lokalt nettverk og annet IT-utstyr (PC’er, 
printere o.l.). Vi sørger for at alt fungerer optimalt så du og dine 
medarbeidere kan fokusere på kjernevirksomhet.

KONTINUERLIG DRIFT
Vi dokumenterer løsningen deres. Med god dokumentasjon er det 
enklere å utføre vedlikehold, oppsett og feilsøk. Resultatet er mer 
effektiv IT, som gir en lønnsom drift.

Vi hjelper dere med å etablere gode rutiner for IT-drift. På PC kan 
vi tilby fjernadministrert oppdatering og fjernadministrert antivirus. 
Kombinert med godt “PC-vett” opplever kunden at antall tilfeller med 
infisert eller korrupt PC blir kraftig redusert.

Når vi oppgraderer programvare tester vi til vi er sikre på at 
alt fungerer som normalt - vi følger alltid jobben helt i mål. Alt 
dokumenteres for kontinuitet. Gjennom gode rutiner har vi en veldig 
høy oppetid på både egne og kunders løsninger, og nyter en suveren 
kundetilfredshet.

OGSÅ FOR DE UTEN SERVER
Vi utfører lokal drift hos de som ikke har egen server, men alt annet 
IT-utstyr som PC, printer og nettverk. Har man i tillegg ASP eller 
serverhosting hos oss blir vi en “one-stop-shop” for alt IT-relatert 
- enklere blir det ikke!

 

 

lOkAl DRiFt

Bjørgu AS har i over 25 år utgitt kvalitetstidsskrifter 
innenfor anleggs- og transportnæringen. Med blant 
annet grafiske programmer som er svært dataintensive 
har de særlige krav til nettverk, datalagring og backup. 
Sammen med Bjørgu har ServerParkering designet 
en smidig løsning som ivaretar sikkerhet uten å gå på 
bekostning av produktivitet.

Parkering. For oss er det verdifullt å kunne få hjelp raskt, og ha 
stabile løsninger vi kan stole på.

Torbjørn Eriksen
Daglig leder, Bjørgu AS

“Vi jobber i en bransje med tøffe deadlines og et høyt 
tempo. Vi har høye krav til oppetid og respons, og får 
alltid omgående svar når vi tar kontakt med Server-



Med ServerParkering som totalleverandør får du både ASP og lokaldrift hos oss. Vi tar 
ansvar for hele IT-løsningen din inkludert nettverk og bredbånd - étt kontakt-punkt for IT. 
Du får forutsigbare kostnader og høy oppetid - trygg IT for din virksomhet!

HVEm PASSER TOTALDRIFT FOR?
Vi leverer totalløsninger til virksomheter i alle størrelser. Uavhengig 
av størrelse får du tilgang til samme moderne, fleksible og avanserte 
løsninger - uansett om dere er noen få ansatte eller har flere avde-
lingskontorer.

Som totalleverandør gir vi virksomheten en viktig gevinst - tid! 
Kundene, som velger oss som totalleverandør, ser en direkte sam-

menheng mellom nedetid og tapte inntekter. Eksempler på dette 
er advokatkontorer, salgsorganisasjoner, revisorer og regnskaps-
byråer.

INGEN BEGRENSNINGER UANSETT
Vi skreddersyr løsningen til behovet deres. Noen har interne IT- 
resurser som håndterer mye selv, men som ønsker å sette bort deler 
av driften. Sammen med kunden definerer vi tydelig hva vi tar ansvar 
for, som gir en forutsigbar drift.

ONE-STOP SHOP
Med ServerParkering som totalleverandør, får du étt kontaktpunkt 
for alt relatert til IT - uansett om det gjelder support, oppdatering av 
programvare eller bestilling av en ny PC ferdig satt opp. 

Vi tar ansvaret for hele løsningen og jobber kontinuerlig for at du skal 
ha en problemfri hverdag. Våre kunder verdsetter at vi følger de opp 
aktivt, er raske til å svare og kommuniserer underveis i en sak.

Høy oppetid er lønnsomt, og våre kunder er opptatte av at vi er i stand 
til å levere svært stabile og tilgjengelige tjenester. Den aller største 
kostnaden med IT er når det ikke fungerer. Vi jobber proaktivt hver 
eneste dag for å gi våre kunder en så lønnsom drift som mulig.

 

 

tOtAllEVERAnDØR



Eiendomsselskapet Merkantilbygg AS har i over 
30 år drevet med kjøp, utvikling, drift og utleie 
av fast eiendom. De har blant annet leiligheter, 
næringslokaler, hoteller og verft. ServerParkering 
har totalansvar for deres IT-løsninger.

ware eller leveringstid. Vi har høye krav som kunde til våre 
IT-løsninger, og forventer høy oppetid og rask respons.

Vegard Kjos
Økonomisjef, Merkantilbygg

“Gjennom en årrekke har ServerParkering levert 
og hatt fokus på vårt beste. Enten det gjelder 
serverkapasitet, sikkerhet, teknisk bistand, hard-



Vår virksomhet er tuftet på et svært sterkt fokus på rutiner, dokumentasjon og overvåkning. 
Med disse grunnstenene kan vi levere suveren kvalitet og oppetid på våre løsninger. Vi 
bruker bransjeledende teknologi og har alltid fokus på sikkerhet.

RUTINER
Vi har rutiner som ivaretar hele vår drift, fra daglige kontroller av 
backup, til systemvedlikehold, oppgradering av programvare og 
endringer i løsninger. 

Vi har stor respekt for endringer, og er svært nøye på test og 
dokumentering for å minimere risiko for nedetid. Dette gjør oss i 
stand til å opprettholde en veldig høy kvalitet på leveranser.

DOKUmENTASJON
Dokumentasjon gir god kontinuitet og forutsigbar drift. Vi har en egen 
kunnskapsbase på typiske problemer man støter på med forskjellige 
applikasjoner. Alle saker logges i vårt saksbehandlingssystem for rask 
tilgang på viktig info.

Vi dokumenterer også lokalt hos kunde. Nettverk, bredbånd og 
PC-utstyr, som gjør endringer og feilsøk raskere å løse. Passord til 
administrering lagres i en sikker kryptert løsning. 

OVERVÅKNING
Vi overvåker våre løsninger 24/7. Automatiske prosesser varsler 
tekniker ved avvik, enten det gjelder harddisker som har potensielle 
feil, tjenester som henger, eller mer ordinære saker som harddisker 
som er i ferd med å bli fulle.

Vi har rutine på visuell inspeksjon av datasenteret. Dette er en del 
av vår måte å arbeide proaktivt, der vi bytter komponenter før de 
skaper nedetid. Vi har lokalt lager på viktige deler til våre servere. 
Proaktivitet er en viktig årsak til at vi har så høy oppetid på våre 
løsninger.

For løsninger lokalt hos kunde setter vi også opp overvåkning av 
tjenester som backup, oppdatering av Windows og antivirus. På 
denne måten kan selv små virksomheter inngå i et stort driftsmiljø 
med gode rutiner, dokumentasjon og overvåkning.

FYSISK OG DIGITAL SIKKERHET
Vi har norsk datasenter plassert på Rosenholm utenfor Oslo. 
Datasenteret ligger i en underjordisk betongbunker i grunnfjellet 
under Rosenholm Campus. Datasenteret ble totalrenovert i 2010 og 
holder en svært høy teknisk standard.

Datasenteret er fysisk sikret med sluser, separate adgangssoner 
og døgnbemannet sikkerhetssenter. Inne i datasenteret er vårt 
serverrom avlåst og kun tilgjengelig for oss. Kun autorisert personale 
ansatt hos ServerParkering har tilgang til serverrommet. Ingen data 
oppbevares utenfor Norges grenser. Hele datasenteret og hele 
Rosenholm Campus er kameraovervåket.

Vårt serverrom er beskyttet med bransjeledende digital teknologi fra 
blant annet Cisco. Vi tilbyr blant annet to-faktor autentisering med 
kodebrikke eller mobilapp for tilgang til kritiske løsninger.

 

 

DRiFt Og SikkERHEt



HARDE FAktA

Når du tar kontakt med oss settes du i 
direkte kontakt med en driftstekniker. Ingen 
forsinkende elementer som å vente i timesvis på 
et saksnummer, automatiske standardsvar på e-
post, eller flere dagers responstid. Vi har en rask 
respons, og det gjenspeiler seg i våre svartider:

Svartider på telefon siste tre 
måneder 
(gj.snitt jan. - mar. 2015, målt av Netcom Trådløs Bedrift):

 - Supporttelefon: 10 sekunder
 - Vakttelefon: 10 sekunder

Vårt e-postmottak for support ligger i snitt på mellom 0 og 10 nye / nettopp 
påbegynte henvendelser. Vår målsetning er at all e-post skal være lest 
til en hver tid, og at alle kunder skal få omgående tilbakemelding på sine 
henvendelser.

Vi følger kunden opp aktivt og slipper aldri en sak før alt er fullført og 
godkjent av kunden. 

Gaselle 2010
ServerParkering AS

Microsoft Small 
Business Specialist

Et utvalg av applikasjoner vi drifter:

Advisor
Akelius Regnskap
Akelius Revisjon
Akelius Skatt
Akelius Årsavslutning
Duett
Eurosoft Eiendom
FileCrypt
Finale Skatt
Finale NARF Avstemming
Finale Årsoppgjør
Google Chrome Business
Hogia Lønn
Huldt & Lillevik Lønn
Infoeasy
ISY ByggOffice
ISY G-prog Linker
Jussys Advocate Desktop
Lime Pro CRM
Maestro Konsern
Maestro Årsoppgjør
Mamut
Matrix

Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Office 2013
Microsoft Project
Microsoft SharePoint
Microsoft Navision 2009
PagePlanner
PowerOffice
Protel
Secure Mail
Sticos Regnskapsmetodikk
SuperOffice
Symantec End Point Protection
Telsys IpFaks
Total
Unimicro Uni Økonomi
Unimicro Uni24
Vega SMB
Visma Business
Visma Document Center
Visma Global
Visma Lønn
Visma Reporting

Hva betyr “drift” av applikasjon hos oss?

For oss henger drift tett sammen med rutiner og dokumen-
tasjon. Vi bygger gode rutiner omkring installasjon, drift og 
oppdatering av applikasjoner. Støter vi på bugs eller prob-
lemer sørger vi for å dokumentere dette, i rutiner, eller i vår 
egen kunnskapsbase.

Gode rutiner og dokumentasjon sammen med vår komp-
etanse gir en stabil og effektiv drift av dine applikasjoner. 
Bruk tiden på å jobbe i applikasjonene, ikke kjempe med de!

 

 

Oppetid på vårt datasenter

Gjennom proaktiv drift og en svært høy teknisk standard på vårt datasenter har vi en 
meget god oppetid på vår plattform:

- ASP-servere: 99,996 % oppetid  - E-post-servere: 100,00 % oppetid

Oppetid målt i perioden 1. januar - 30. april 2015, målt med PRTG Network Monitor.
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Stabile og 
profesjonelle 

IT-tjenster 
til små og 

mellomstore 
bedrifter

ServerParkering har siden 2004 jobbet 
med mål om å være en ledende leverandør 
av IT-tjenester til små- og mellomstore 
bedrifter.

Vi er 11 medarbeidere med kontor og datasenter 
på Rosenholm utenfor Oslo. Med et norsk 
datasenter betjent av norsk personale ivaretar 
vi krav til opbevaring av sensitive opplysninger.

Vi forhandler datamaskiner, programvare og 
utstyr fra Dell, Lenovo, HP, Microsoft, Symantec, 
Cisco, og GeoTrust. Vi fører også andre ledende 
merker etter kundens behov.

Vi har et “state of the art” datasenter. Det er 
doble sett med klimaanlegg, batteribanker, 
nødstrømsaggregat og fiberlinjer. Rosenholm 
Campus er døgnbevoktet av vekterfirma og 
dedikert driftssentral for datasenteret.

Vi har en solid økonomi med mellom AA og AAA 
kredittverdighet hos Soliditet (Bisnode). I 2010 
ble ServerParkering kåret til gasellebedrift.

BESØkSADRESSE:
Rosenholm Campus
Rosenholmveien 25,

1414 Trollåsen

POSTADRESSE:
PB 474 Bedriftssenteret

1411 Kolbotn

salg@serverparkering.no

SENTRAlBORD:
21 98 18 50

Org.nr.
NO 983 053 041 MVA

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og 
nærmere informasjon om våre tjenester.

SnAkk MED OSS

KARL ANDREAS RØSTH

karl@serverparkering.no
Tlf. 454 83 797

mONICA VEIE

Kontorleder
Tel. 21 98 18 50 

monica@serverparkering.no

KARL A. RØSTH

Selger 
Tel. 454 83 797

karl@serverparkering.no

STEIN STORENG

Daglig leder
Tel. 905 50 691 

stein@serverparkering.no

OM OSS
ServerParkering AS - siden 2004


