Statens innkjøpssenter har inngått avtale med
Itello AS for kjøp av PC-klienter med tilhørende utstyr
og tjenester. Avtalen er gyldig i to år fra 19. november 2018,
med ytterligere opsjon om forlengelse i to år.
Itello har inngått avtale med Difi (Statens innkjøpssenter) om felles kjøp av PC-er for 152 statlige
virksomheter med ca. 135.000 ansatte. Avtalen gjelder innkjøp av bærbare og stasjonære klienter
med tilhørende utstyr og tjenester. Itello har vunnet avtalen sammen med to andre forhandlere,
men er rangert som nr. 1 på avtalen.
– Vi er stolte av at Statens innkjøpssenter har valgt Itello som en samarbeidspartner innenfor
leveranse av klienter og tilleggsutstyr til staten. Dette er en stor og viktig avtale for oss og vi ser frem
mot et spennende samarbeid i årene som kommer, sier Ole Anders Wilskow Jenssen, daglig leder i Itello.

Hva kan kjøpes på avtalen?

Itello har et bredt utvalg av produkter og
produsenter på:
Bærbare klienter
Stasjonære PCer
Workstations
Tynne klienter
Tilhørende utstyr
Tilhørende tjenester

Hvem kan handle på avtalen?

Alle statlige virksomheter tilknyttet Difi sin
avtale kan kjøpe PCer, tilleggsprodukter og
tjenester tilknyttet klient på denne avtalen.

Hvilke forhandlere kan levere på
klientavtalen?

Statens innkjøpssenter har tildelt statlig
fellesavtale for kjøp av PC-klienter til Itello,
Atea og Dustin i rangert rekkefølge. På
bakgrunn av at Itello er rangert som nr. 1
kan virksomheter kjøpe klienter av Itello
for inntil 250.000,- eks. mva pr. ordre/avrop
uten å gå på minikonkurranse. Ved enkeltavrop over 250.000,- eller ved spesielle
behov kan virksomhetene invitere alle
forhandlerne til minikonkurranse.

Standardsortiment:
STASJONÆRE PCer

MODELL

Standard kontor-PC (bordmodell med liten formfaktor)

HP EliteDesk 705 65W

Standard arbeidsstasjon (kabinett med plass til min. 3 stk. 3,5” disker)

HP EliteDesk 800 TWR

Kraftig arbeidsstasjon (tårn-chassis med plass til min. 3 stk. 3,5” disker)

HP Z4 Workstation

Tynnklient

Dell Wyse 3040

BÆRBARE PCer

MODELL

14” standard bærbar PC (13,7”-14,6”, maks 1800 g)

HP ProBook 440

Liten bærbar «reise-PC» (12,5”-14,1”, maks 1400 g)

HP EliteBook 735

Stor bærbar PC (min 15”, maks 3000 g)

HP ProBook 450

Kraftig bærbar arbeidsstasjon (min 15”, maks 3500 g)

HP ZBook 15

Tilleggsutstyr og -tjenester kan bestilles sammen med PC-klienten, eller som egne bestillinger.

DIFI KUNDEPORTAL: https://itello.no/kunde/difi/
Spørsmål om avtalen? Lars Borgestrand, difi@itello.no, tlf. 909 77 000

Livssyklushåndtering av IT-utstyr

– sikkert og bærekraftig
Hvordan virksomheten anskaffer, forvalter og avhender teknologi
kan ha stor påvirkning på budsjettet, miljøet og datasikkerheten.

Livssyklushåndtering av IT-utstyr dreier seg om å få
mest mulig ut av IT-utstyret, på en så økonomisk,
sikker og bærekraftig måte som mulig. Det innebærer:
Kostnadseffektive anskaffelsesmodeller
Livssyklusplanlegging
Regelmessig utskifting
Sertifisert datasletting
Bærekraftig gjenbruk

Fordelene med
livssyklushåndtering
Sikkerhet først
IT-utstyr inneholder sensitiv informasjon som raskt kan havne i feil hender.
For å unngå dette må brukt IT-utstyr
avhendes på så sikker måte som mulig.
Det er ikke lenger sikkert å gi brukt
utstyr til ansatte eller lagre det. Data
må slettes for godt for ikke å bryte med
kravene satt av blant annet GDPR.
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Ved å se på IT-utstyrets fullstendige livssyklus kan
man oppnå langt mer effektive prosesser og en mer
helhetlig IT-strategi som hensyntar viktige tema som
miljø og datasikkerhet.
Livssyklushåndtering av teknologi gir fordeler som:
Utvidet levetid for IT-utstyret
Bedre utnyttelse av råmaterialer
Lavere CO2-utslipp
Sertifisert og dokumenterbar datasletting
Bedre omdømme

