PROFESSIONELL HOSTING
FÖR FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL!
Vi har lång erfarenhet och kompetens för att möta högt ställda krav på modern hosting;
drift av serverlösningar och webbplatser. Vi erbjuder:
• En kundanpassad driftmiljö efter era behov.
• Hög driftsäkerhet med absolut högsta tillgänglighet för er e-handel.
• Certifierad personal med ledande kompetens som blir ert bollplank.
• Support & övervakning dygnet runt.
• Patchning & underhåll - ni slipper fundera över vad som behöver göras.

VÅRA KUNDER SÄGER:
“Vi har ett ganska extremt behov; hela vår verksamhet bygger på att allt
fungerar 24h/dag för kunder över hela världen. Hos Ballou har vi mött
proffsighet och trygghet! Det var ju fantastiskt att man kunde tillgodose våra
behov, som t ex våra behov kring vårt affärssystem.”
Lesley Pennington, VD på Bemz
“Med Ballou känner vi oss trygga. Vi ställer höga krav på driftsäkerhet och
de levererar det vi behöver. För oss är det oerhört viktigt att ha en enkel och
smidig dialog med vår driftpartner. Vi är ett expansivt företag som lever i
ständig utveckling - då behöver även driften utvecklas och skräddarsys”
Hans Bengtsson, VD på Royal Design Group

DELTA PÅ VÅRT KOSTNADSFRIA WEBINAR
OM HOSTING FÖR E-HANDLARE!
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WEBINAR

PROFESSIONELL HOSTING
FÖR FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL!
PROGRAM

Kort presentation av Ballou och våra molntjänster.
Kort introduktion om Ballou och våra molntjänster.

Kundanpassade hostingtjänster - klockrent för e-handlare!

Här får ni ta del av våra kunskaper och erfarenheter när det gäller hosting för 		
e-handlare. Vad är viktigt att tänka på när man planerar sin IT-infrastruktur? Vilka 		
möjligheter finns det? Hosting handlar ganska mycket om teknik - vi reder ut begreppen
och omsätter det till affärsnytta!

CDN (Content Delivery Network) för bättre prestanda och nöjdare
kunder världen över.

I den här delen av programmet tittar vi på vilka möjligheter det finns för e-handlare att
förbättra prestandan på sin webbplats var i världen besökarna än befinner sig. Tjänsten
Ballou CDN ger er tillgång till kapacitet när ni behöver det. Det kan vara när ni tillfälligt
behöver mer kapacitet vid till exempel kampanjer, lanseringar eller event.
En av våra kunder är med och berättar hur de använder CDN-tjänsten och vad de ser
för fördelar med den.

VÄLJ VILKET TILLFÄLLE DU VILL DELTA:

Vi kommer genomföra detta kostnadsfria webinar vid 2 olika tillfällen,
så vi hoppas att något ska passa er:
25/11 kl. 11.00-11.30 2/12 kl. 11.00-11.30
Maila till webinar@ballou.se för anmäla dig. Ange vilket tillfälle du vill
delta.
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