
 
   

 

 
 
 
Opkoblingskit A4 maskiner      
 
Indeholder: 
Installation af driver på en PC eller server med Windows platform samt 
installation af driver på max. 2 klienter med Windows platform. 
Der udføres test af udskrift fra standard Windows programmer. 
(Word, Excel etc. samt PDF) 
 
 

1.995,00 
 
 
 

 

Ekstra pris pr. installation af driver pr. arbejdsstation:   295,00 
 
 
Opkoblingspris dækker kun fejlretning af udskriftsproblemer fra 
nævnte standard Windows programmer. 
Hjælp til løft ved levering af maskinen er en betingelse for prisen på Kit A4. 
 
 

 

Opkoblingskit A3 maskiner 
 
 

2.995,00 
 

Indeholder: 
Installation af driver på server med Windows platform samt 
installation af driver på max. 4 klienter med Windows platform. 
Opsætning af max 5 emailadresser og evt. scan til mappe. 
Der udføres test af udskrift fra standard Windows programmer. 
(Word, Excel etc. samt PDF) 
 
 

 

Ekstra pris pr. installation af driver pr. arbejdsstation:  
 
 
Opkoblingspris dækker kun fejlretning af udskriftsproblemer fra 
nævnte standard Windows programmer. 
Priser er ekskl. moms 
 
Det betinges at: 
Skemaet IT Installationsskema vedr. scan er udfyldt og returneret til OSP. 
At punkterne vedr. adgang til netværk og installationer er opfyldt. 
At netværket samt netværksinstallationer er funktionsdygtige og tilstede. 

295,00 

 
 

  



 

 

 IT Installationsskema vedr. scan 

       

Firma     

       Installations adr.     

       Kontaktperson     

       
Kontakt tlf. nr.     
       Antal klienter     Brugernavne og adgangskoder på klienter skal kunne oplyses ved installation  

       Server installation  Win20xx     

       Styresystem klient Windows     

       Printer IP          Den IP adresse maskinen skal sættes op på 

       Subnet           

       Standard gateway           

       IP adr. DNS standard          Kan ses under cmd: IPCONFIG/ALL 

       
IP adr. DNS sekund.           

       SMTP server navn    Oplysninger fra mail udbyder 

       SMTP port nr. 25/587       

       Afsender mail    Den mail der skal stå som afsender på kopimaskinen 

       
Brugernavn    Oplysninger fra mail udbyder 

       Adgangskode    Oplysninger fra mail udbyder 

       Certifikat sæt X SSL/TLS: STARTTLS: FRA:   

       

Alle evt. bærbare klienter, der indgår i opsætningen, skal vær tilstede ved 
installation 

 

Alle navne med tilhørende email adresser skal foreligge på liste. Evt. som bilag til installationsskema 

Installationen dækker ikke MAC PC'er, økonomiprogrammer og specielle servere    

       

Sendes til: info@ospoffice.dk eller fax 7020 1642    

       

OSP ApS       

Industrivej 27, Haverslev      

9610 Nørager       

       

Tlf   7020 1632       

Fax 7020 1642       


