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Mdatagruppen består av ett gediget nätverk av 

duktiga konsulter, som tillsammans kan erbjuda 

ett högkvalitativt helhetskoncept när det gäller 

datautrustning för företag. Vi är en komplett 

leverantör av hårdvaror, nätverk, utskriftslösningar, 

datasäkerhet, utbildning, hemsidor, service och 

support. Syftet med vår samlade kompetens är att 

du ska kunna ägna dig helt åt ditt arbete, i stället 

för att lägga dyrbar tid på att lösa problem med 

datasystemet. 

Helhetslösning
vi på Mdatagruppen har en helhetslösning att erbjuda 

er som företag. Först inventerar vi er befintliga 

utrustning. Vi hjälper er därefter att hitta rätt i 

teknikdjungeln. När vi har tagit fram den hårdvara 

och mjukvara som passar era behov bäst, installerar 

vi den på plats hos er. Därefter ser vi till att ni får 

den utbildning och support som behövs för att 

arbetsflödet ska fungera effektivt – och långsiktigt. 

Kvalité som lönar sig
på Mdatagruppen har vi bara produkter av hög kvalité 

att erbjuda. Vi har funnit det vara bättre för alla 

parter. Kvalité lönar sig, och sparar åtskilligt med 

värdefull tid som annars skulle förspillas på tråkig 

service. Detta gäller inte minst hårdvarorna, men 

också operativsystem och programvaror. Vi har 

även sedan en länge tid ett nära och väl fungerande 

samarbete med branschledande leverantörer av 

specialprogram för fastighetsmäklare. 



Dokumentation
vi arbetar alltid långsiktigt. Det innebär bland 

annat att vi är mycket noga med märkning och 

dokumentation. Vi samlar all information om 

hårdvaror, programlicenser och uppdateringar på 

ett ställe, för att underlätta allt löpande arbete med 

utrustningen. Vi kallar detta Datapärmen, en lika 

enkel som genial lösning. Mdatagruppen sköter 

även alla registreringar av garantier och licenser åt 

er. Släpp allt det där. Vi tar hand om det!

Goda värderingar
Inom mdatagruppen har vi satt upp ett antal etiska 

regler för vårt sätt att arbeta. Det innebär att du 

som kund kan känna dig helt trygg med oss. Vi 

står för ärlighet, saklighet, sekretess, punktlighet 

och noggrannhet. Vi tar ansvar för att vårt arbete 

blir väl genomfört och gynnar er som företag på 

bästa sätt. Värderingarna hos Mdatagruppen är 

ett omistligt led i vår betoning av kvalité.

Nära dig
våra konsulter finns utspridda över stora delar av 

landet. Du finner kontaktinformation till var och en 

av dem på vår webbplats www.mdg.se. Välkommen 

att höra av dig till någon av våra representanter 

nära dig! Vi ser fram emot att förse dig med vår 

kvalitativa helhetslösning, vår ”MDG metod”. Du 

kommer att spara mycket tid och energi på att låta 

proffs ta hand om datorerna.
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fujitsu har idag  ett av marknadens absolut bredaste sortiment av miljöklassade dataprodukter. Många da-

torer, såväl stationära som bärbara samt bildskärmar är ”Svanenmärkta”. Alla bärbara datorer från Fujitsu 

har ”spillsäkra” tangentbord.

Ett omfattande sortiment av miljöanpassade och energieffektiva serverlösningar, allt från modeller för det 

mindre företaget till stora och kraftfulla så kallade bladservrar. Smarta säkerhets och lagrings lösningar samt 

avancerade funktioner för drift och övervakning kompletterar utbudet och gör Fujitsu till en helhetslever-

antör av miljöanpassad IT-Teknik på den svenska marknaden. Det generösa service och garantiprogrammet 

gör Fujitsu till en trygg och säker leverantör.

 

CG Konsult AB som är en partner i Mdatagruppen är också en ”Select” partner till Fujitsu. Låt oss tillsam-

mans verka för att just Er datalösning blir så kostnadseffektiv, driftsäker och miljöanpassad som möjligt. 

Kontakta oss för rådgivning och förslag.

Grön IT-Teknik från Fujitsu?
    

Det blir bättre!


