
Aareon 
Private Cloud 
- så får du en 
enklare vardag
Du som arbetar med Incit Xpand, vet väl att vi på Aareon även kan hantera 
driften av systemet? Det innebär att du inte behöver ha egna datorservrar, 
hantera uppdateringar eller oroa dig för säkerheten. Vi tar hand om allt i säkra 
datahallar och du når systemet via Internet.

Vi kallar tjänsten för Aareon Private Cloud.

TILLSAMMANS DIGITALISERAR VI FASTIGHETSBRANSCHEN



Med Aareon Private Cloud får du en smidig och stabil drift av Incit Xpand. Du behåller kontrollen och 
administrerar behörigheter och rapporter efter behov. Aareon Private Cloud ger dig en kostnadseffektiv, 
driftsäker molntjänst för ett flexibelt och skalbart affärssystem som hjälper dig att öka dina intäkter och 
förstärka din image.

TRÖTT PÅ STÄNDIGA UPPDATERINGAR?
LÅT AAREON HANTERA DRIFTEN AV INCIT XPAND.

ÄGNA TIDEN ÅT DIN KÄRNVERKSAMHET
Vi sköter den dagliga driften och ansvarar för backup och
databasunderhåll. Att systemet är säkrat för GDPR är en 
självklarhet. IT-miljön anpassas så den är rätt dimensionerad 
för ditt företags behov.

TÄNK INTE PÅ UPPDATERINGAR
Vi tar hand om tidskrävande uppdateringar och du har alltid 
den senaste versionen av Incit Xpand. Du har tillgång till alla 
nya funktioner i systemet, direkt när de släpps.

DU HAR KONTROLLEN
Du kan själv administrera behörigheter, lägga till nya 
användare och konfigurera systemet. 

Du kontrollerar automatiska körningar, rapporter och 
aviseringar.

AAREON HAR ANSVARET
Aareon Private Cloud levereras från våra egna datacenter 
i Tyskland och är tillgängligt dygnet runt. Vi har mycket 
höga säkerhetskrav och auktoriserad personal som är 
säkerhetskontrollerad. Datacentren är ISO och DQS-
certifierade, för att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå.

VI ERBJUDER SPECIALMILJÖER
Aareon Private Cloud erbjuder miljöer för tester och 
utbildningar. Miljöerna anpassas efter ditt behov och kan 
skalas upp och ner i storlek när behovet förändras.

VILL DU VETA MER?
Kontakta din säljare eller mejla info@aareon.com
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