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IT Relation - Hverdagens IT Superhelte
IT Relation A/S er en koncern i den danske IT-outsourcing-branche. Vi beskæftiger samlet mere end 290
medarbejdere på vores 4 kontorer fordelt i Herning, Århus, Hellerup og København. Vi er specialiseret i alle
typer af outsourcing, herunder hosting, drift, IT-sikkerhed, konsulentydelser, IT-udvikling og 24/7 support, som
dagligt leveres til over 55.000 slutbrugere i mere end 47 lande.

Omdrejningspunktet for vores arbejde er, hvordan vi kan optimere din forretning med IT og gøre livet lettere
for dig og dine medarbejdere. Spørger du os, handler IT-outsourcing om meget mere end serverkapacitet og
ny teknologi. Det handler om at identificere de områder, hvor IT kan understøtte dit vækstpotentiale, før vi
skræddersyer en løsning.
Hvorfor os?
Du skal vælge os fordi du får en partner, som går til enhver opgave med fokus på din effektivitet og bundlinje.
Er du kunde hos os får du altid tilknyttet en dedikeret Client Manager, som udelukkende har fokus på at
styrke din forretning og rådgive og informere om nye fordele og muligheder.
Vi er eksperter i IT-sikkerhed og kan sørge for, at din virksomhed er beskyttet mod hackerangreb. Vi kan også
hjælpe dig godt på vej med at overholde den kommende persondataforordning. Uanset hvad vi hjælper dig
med, arbejder vi ud fra ideen om: Altid forretning først, men IT lige bagefter.
Unik kultur
Hos os har medarbejderne en helt særlig
status, og de fungerer optimalt i rollen
som Hverdagens IT Superhelte.
Vi investerer konstant i træning af vores
medarbejdere – både fagligt og i
IT Relations særlige No Problem kultur:
- Sig ja med et smil
- Gør IT enkelt
- Forstå kundens forretning
- Hold det du lover
- Tænk som en leder
- Gør din kollega bedre.
Vores løfte til dig er simpelt:
Vi fjerner dine IT-problemer.
Vi forbedrer din bundlinje.
Vi smiler, mens vi gør det.

