
PROFESSIONELLE EDB-LØSNINGER TIL ERHVERVSLIVET

Sorø Micro Soft
og McAfee har

begge mere end 
20 års erfaring i 

IT sikkerhed

TIL KONTORER

Sorø Micro Soft 



Kontakt os for en gennemgang af din EDB-løsning! 

Sorø Micro Soft 
email@sms-online.dk       Preben mobil: 21 42 22 12

www.sms-online.dk   Henrik mobil:  20 42 12 12  

Fulbyvej 4Z · DK-4180 Sorø · Tlf. 57 86 12 12 · Fax. 57 86 13 13 

Priseksempler
McAfee Total Protection for SMB:

} Netværk med 5 maskiner 
 - 1 års beskyttelse 
 kr. 1.868,-  

} Netværk med 10 maskiner 
 - 1 års beskyttelse  
 kr. 3.574,-

} Netværk med 25 maskiner
 - 1 år beskyttelse  
 kr. 8.766,- 

Priserne er eksklusiv, installation, 

konfiguration og moms.

VIDSTE DU AT: 
} Sorø Micro Soft i 1997 modtog et sags-
 anlæg fra Bill Gates fra Microsoft i USA, 
 med krav om ændring af navnet.

} resultatet blev en sejr til Sorø Micro Soft, 
 da vi kunne dokumentere ejerskab af   
 navnet i længere tid end Bill Gates!

} vi nu er gode venner! : )

Hurtige indtjeningsmuligheder driver i stigende grad kriminelle til at anvende nye 
trusler for at angribe virksomheders netværk. Det er blevet en fuldtidsbeskæftigelse 
for danske virksomheder at holde sig up-to-date med de seneste udviklinger, og at 
vedligeholde systemer.

McAfee gør alt dette for dig!!
McAfee har mere end 20 års erfaring i at beskytte vores kunder mod alle typer ond-
sindede trusler og med sikring af din forretnings kontinuitet! 
Sorø Micro Soft har endnu længere erfaring med opsætning af serversystemer og 
dermed også IT-sikkerhed.

Med Total Protection for Small Business tager vi al arbejdet med administration af 
dine sikkerhedssystemer væk fra din virksomhed.

•  Risikofrit - Total beskyttelse mod alle typer trusler
•  Nemt - Alt bliver styret og driftet af McAfee og Sorø Micro Soft

Total Protection Solution er software services styret og opdateret fra McAfee - som 
sikrer dig fuld beskyttelse imod det stigende antal trusler, og et minimum af tid 
forbrugt på administrationen.

Sorø Micro Soft 

Er dit IT-netværk 
beskyttet mod kriminelle?
Lad Sorø Micro Soft og McAfee sørger 100% for beskyttelse af DIT netværk !


