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Art.nr: 9500015
Inventariemärkning av produkt, med annan tjänst (etiketter levererade av kund)
ECT märker produkten med kundens egna etiketter, eller med etiketter som köps i samband med order. Vi kan skapa en ny nummerserie, eller fortsätta på
kundens befintliga (ange startnummer vid beställning). Etiketternas placering beslutas i samråd med kunden.
Beskrivning:
Avser själva arbetet/tjänsten att märka produkten med etikett.
Etiketter skickas in av kund, eller beställs separat.
I priset ingår:
• Märkning av produkt med etikett
Notera:
• Kräver annan tjänst

Art.nr: 9500016
Stöldskyddsmärkning, exkl. etikett**
ECT monterar stöldskyddande märkning i form av en etikett. Detta kan göras med kundens egna etiketter, eller med etiketter som köps i samband med
order. Om enheterna samtidigt ska numreras, kan vi antingen skapa en ny nummerserie eller fortsätta på kundens befintliga (ange startnummer vid beställning). Etiketternas placering beslutas i samråd med kunden.
Beskrivning:
Avser själva arbetet/tjänsten att märka produkten med etikett.
Etiketter skickas in av kund, eller beställs separat.
I priset ingår:
• Uppackning
• Märkning av produkt med etikett
• Nedpackning

Art.nr: 9500017
Rapportering av serie nr. & MAC-adress med annan tjänst, Excel
ECT sammanställer en lista i Excel-format med serienummer och MAC-adresser för den utrustning som levererats på ordern. Denna lista skickas per e-mail till
av kunden angiven adress. Detta artikelnummer används under förutsättning att kunden beställt andra tjänster på samma order.
Beskrivning:
Vid leveransen sammanställs serienummer och MAC-adresser. Listan levereras via e-mail, i ett Excel-blad.
Detta pris gäller om kunden samtidigt beställer minst en annan konfigurationstjänst.
Vänligen ange mailadress vid order!
I priset ingår:
• Sammanställning av Serienummer och MAC-adresser
• Sändning av sammanställningsfilen till överenskommen E-mailadress
Notera:
• Kräver annan tjänst
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Art.nr: 9500018
Endast rapportering av serie.nr & MAC-adress, Excel
ECT sammanställer en lista i Excel-format innehållande serienummer och MAC-adresser för den utrustning som levererats på ordern. Denna lista skickas
per e-mail till av kunden angiven adress. Detta artikelnummer gäller om detta är den enda tjänst som beställts och inbegriper nödvändig uppackning och
nedpackning av enheterna.
Beskrivning:
Vid leveransen sammanställs serienummer och MAC-adresser. Listan levereras via e-mail, i ett Excel-blad.
Vänligen ange mailadress vid order!
I priset ingår:
• Sammanställning av Serienummer och MAC-adresser
• Sändning av sammanställningsfilen till överenskommen E-mailadress

Art.nr: 9500019
Sampackning tillbehör, per produkt
ECT avemballerar och packar ner de tillbehör som kunden köpt samtidigt med utrustningen, i normalfallet kablage, tangentbord, mus och liknande. Om
tillbehören ryms i samma emballage används detta. Kostnad för extra emballage/kartong kan tillkomma vid behov.
Beskrivning:
Avser sampackning i samma emballage av tillbehörsprodukter, programvara eller liknande. Förutsätter att det som ska sampackas faktiskt ryms i emballaget.
I priset ingår:
• Avemballering av tillbehör
• Sampackning med annan utrustning
• Kostnad för extra emballage/kartong kan tillkomma vid behov

Art.nr: 9500020
Avemballering notebook/Chromebook/surfplatta/skärm
ECT packar upp vald produkt ur leveransemballaget. Kostnad för ompackning och nytt emballage tillkommer. Tjänsten är användbar då kunden önskar ett
större antal produkter och vill slippa omaket att packa upp varje produkt separat.
Beskrivning:
Avemballering innebär uppackning och miljöriktig hantering av leveransemballage.
Detta innebär i de flesta fall materialseparering och återvinning.
Observera att produkten efter detta kommer att kräva annat emballage, säkerhetsskåp eller liknande för leverans. Prata med din säljare!
I priset ingår:
• Avemballering
• Kostnad för extra emballage/kartong och transport tillkommer
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Art.nr: 9500021
Veckohyra säkerhetsskåp för en leverans (20-24 notebooks), exkl frakt
Under 5 arbetsdagar disponerar kunden ett säkerhetsskåp anpassat för frakt av IT-produkter.
Skåpet är utfört i kraftig stålplåt med dolda gångjärn och rullar på hjul för enkel utplacering av datorer (eller annan utrustning, begär specifikation) som
placeras i skåpet.
Skåpet kan även användas för retur av varor för återtag/återvinning (s.k. BuyBack).
Fraktkostnader ingår inte.
Beskrivning:
En veckas hyra av plåtskåp som skyddar utrustningen från skador och stöld under transport. Nycklar skickas separat.
Kan användas för deployment och återtagande av kundens uttjänta utrustning för återbruk eller återvinning.
Fraktkostnader tillkommer.
I priset ingår:
• 5 dagars hyra av säkerhetsskåp
• Kostnad för frakt tillkommer

Art.nr: 9500022
Buy Back Återtag av uttjänt utrustning, vid hyra av säkerhetsskåp, i samarbete med
tredje part.
Buy Back Återtag av uttjänt utrustning, vid hyra av säkerhetsskåp, i samarbete med vår samarbetspartner.
ECT förmedlar återtagande av uttjänt datorutrustning. Genom ett eget konto med inloggning hos vår samarbetspartners portal kan kunden enkelt själv kontrollera mängden returnerat gods, hur mycket koldioxid som sparats och andra mätpunkter. Vår samarbetspartner, sköter all administration och utbetalning av
värdet av den återtagna utrustningen enligt separat avtal. För den här tjänsten krävs att kunden hyr ett säkerhetsskåp för returen av återtagandet (artikelnummer 9500021). Fraktkostnader tillkommer.
BuyBack - för hållbar livscykelhantering
Via vår samarbetspartner erbjuder vi återtag av uttjänt eller utbytt utrustning. Produkterna passerar ett antal steg, där kontentan blir säker, problemfri hantering i alla led, med ekonomisk ersättning till ursprungsägaren.
Om kunden så önskar, sätter vår samarbetspartner upp en webbportal, där kunden själv kan se status på inhämtade produkter och läsa av hur stor miljövinst
och ekonomisk vinst de gjort.
1. Livscykelhantering
Vår samarbetspartner köper IT-utrustning från företag och myndigheter när den fasas ut och tar hand om hela processen, från hämtning till radering. På så
vis kan organisationer enkelt stärka sitt hållbarhetsarbete.
2. Registrering
Produkterna registreras och förses med ID-nummer till vilket testresultat och andra åtgärder kopplas.
3. Dataradering
All information på hårddiskar och lagringsmedia raderas med certifierade program av säkerhetsklassad personal.
4. Testning och sortering
Tester av bland annat hårddisk, processor och batteri genomförs. Produkter som fungerar felfritt och lever upp till våra krav går vidare till återanvändning.
Resten skickas till återvinning.
5. Rekonditionering och uppgradering
Utrustningen rengörs invändigt och utvändigt. Trasiga eller slitna delar byts ut. Vid behov uppgraderas minne och hårddisk.
6. Återrapportering
Raderingscertifikat, miljöredovisning och ersättning för utrustningen skickas till dig som sålt din utrustning.
7. Redo för användning

Art.nr: 9500023
Paketering extra ytteremballage, i samband med avemballering
ECT packar om avemballerade produkter i värdeskåp eller storförpackning. Vi rekommenderar att varje produkt slås in i skyddande bubbelplast eller annat
emballage. Kostnad för emballage och/eller värdeskåp tillkommer.
Beskrivning:
Avser själva tjänsten att paketera utrustningen i annan förpackning. Kostnad för emballage tillkommer.
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Art.nr: 9500028
Uppackning och nerpackning (i samband med tjänst där detta inte ingår)
ECT packar upp produkter från sitt emballage.
ECT utför en tjänst (annan konfigtjänst) och sedan
packar ECT ner produkter i sitt emballage igen.
Beskrivning:
Avser själva tjänsten att packa upp utrustningen, och efter utförd tjänst, packa ner
utrustningen igen i sitt emballage.

Art.nr: 9500039
Crew Commission. Uppackning, installation och emballagehantering på plats.
Crew Commission. Uppackning, installation och emballagehantering på plats i samarbete med vår samarbetspartner.
ECT förmedlar i samarbete med vår samarbetsaprtner, uppackning, enklare installation och funktionstest av utrustning på plats hos kunden. ETC kan även
återta både utrustningens emballage och den ersatta utrustningen på ett miljömässigt korrekt sätt.
Beskrivning:
ETC, i samarbete med tredje part, utför uppackning och enklare installationer av beställd utrustning på plats hos kunden och ser att utrustningen fungerar.
ETC kan även återta både utrustningens emballage och den ersatta utrustningen.
I priset ingår:
• Uppackning
• Enklare installation
• DOA kontroll
• Omhändertagande av emballage
• Omhändertagande av ersatt utrustning

Art.nr: 9500045
Stöldskyddsmärkning, inkl. etikett**, med annan tjänst
Stöldskyddsmärkning, inkl. etikett (lev av kund), med annan tjänst. ECT monterar stöldskyddande märkning i form av etikett. Detta görs med kundens egna
etiketter. Utförs i samband med annan tjänst.
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Art.nr: 9500047
Express tjänst
Express, ordern påbörjas direkt efter att ha blivit komplett.

Art.nr: 9500009
Konfig Chromebook Bas Activate inklusive OS-update
ECT utför avemballering, enrollment mot skolans eller organisationens domänkonton hos Google. Samtidigt installeras alla tillgängliga uppdateringar av
operativsystemet.
I priset ingår:
• Uppackning
• Enrollment mot Googles servers.
• Alla tillgängliga OS-uppdateringar installeras.
• Återpackning alternativt avemballering (transportemballage tillkommer)

Art.nr: 9500013
Installation app, med annan tjänst, Chromebook
Installation av kundspecifik app vid samtidigt köp av annan konfigurationstjänst, t.ex. enrollment.
Beskrivning:
Avser tjänsten att installera en app enligt kundens önskemål.
Går endast att beställa tillsammans med någon annan tjänst.
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Art.nr: 9500014
Chromebook Recovery USB, exkl. media
ECT skapar ett USB-minne för återställning av Chromebook till leveransskick. Kostnad för USB-minne tillkommer.
Beskrivning:
Avser tjänsten att kopiera upp en recovery-image för återställning av en styck Chromebook. Detta görs lämpligen till en USB-sticka, som köps separat.

Art.nr: 9500026
Enrollment
ECT utför avemballering, enrollment mot skolans eller organisationens domänkonton hos Google.
I priset ingår:
• Uppackning
• Enrollment mot Googles servers.
• Återpackning alternativt avemballering (transportemballage tillkommer).

Art.nr: 9500010
Konfig DigitalSignage Bas
ECT utför uppackning, uppkoppling och installation av cloud service-mjukvara för Digital Signage, samt funktionskontroll av utrustning. Produkten levereras
körklar. Nedpackning av produkten i originalemballage.
Beskrivning:
Förutsätter LFD för Digital Signage, förberedd med integrerad dator/mediaspelare. Licens för mjukvara tillkommer.
I paketet ingår installation/konfiguration av webbläsare, samt uppkoppling mot Digital Signage-leverantörens molntjänst. Allt för en smidig uppstart för
kunden, som vid uppsättning endast behöver aktivera sin licens för att komma igång.
Sampackning av väggfäste för enkel montering ingår. Väggfäste tillkommer.
I priset ingår:
• Uppackning
• Kontroll av utrustning
• Konfiguration och uppkoppling av Digitalt Signage
• Nedpackning
Notera:
• Licens för mjukvara tillkommer
• Väggfäste tillkommer
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Art.nr: 9500031
Konfigurering LFD installation och anpassning med kundens uppgifter
ECT utför uppackning, uppkoppling och konfiguration av inställningar efter kunds önskemål, samt funktionskontroll på beställd utrustning. Produkten levereras körklar, allt för en smidig uppstart för kunden. Produkten packas ned i sitt originalemballage.
Beskrivning:
I paketet ingår konfiguration av LFD. Allt för en smidig uppstart för kunden.
I priset ingår:
• Uppackning
• Kontroll av utrustning
• Konfiguration av LFD
• Nedpackning

Art.nr: 9500032
Konfigurering LFD /OPS installation och anpassning med kundens uppgifter,
montering i skärm            
ECT utför uppackning, uppkoppling och installation efter kunds önskemål samt funktionskontroll av utrustning när OPS monterats i skärm. Produkten levereras körklar, allt för en smidig uppstart för kunden. Produkten packas ned i sitt originalemballage. Licens för mjukvara tillkommer
Beskrivning:
I paketet ingår installation/konfiguration av LFD och OPS. Allt för en smidig uppstart för kunden, som vid uppsättning endast behöver aktivera sin licens för
att komma igång. Licens för mjukvara tillkommer.
I priset ingår:
• Uppackning
• Kontroll av utrustning
• Konfiguration, installation och montering av OPS i LFD
• Nedpackning
Notera:
• Licens för mjukvara tillkommer

Art.nr: 9500033
Konfigurering LFD / Konfigurering av inbyggd webbläsare, uppkoppling mot Signage
leverantörs molntjänst
Förutsätter LFD för Digital Signage, förberedd med integrerad dator/mediaspelare. Licens för mjukvara tillkommer.
I paketet ingår installation/konfiguration av webbläsare, samt uppkoppling mot Digital Signage-leverantörens molntjänst. Allt för en smidig uppstart för
kunden, som vid uppsättning endast behöver aktivera sin licens för att komma igång.
Sampackning av väggfäste för enkel montering ingår. Väggfäste tillkommer.
I priset ingår:
• Uppackning
• Kontroll av utrustning
• Konfiguration och uppkoppling av Digitalt Signage
• Nedpackning
Notera:
• Licens för mjukvara tillkommer
• Väggfäste tillkommer
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Art.nr: 9500040
Konfigurering OPS installation och anpassning med kundens uppgifter
ECT utför uppackning, uppkoppling och konfiguration av inställningar efter kunds önskemål, samt funktionskontroll på beställd utrustning. Produkten levereras körklar, allt för en smidig uppstart för kunden. Produkten packas ned i sitt originalemballage.
Beskrivning:
I paketet ingår konfiguration av OPS. Allt för en smidig uppstart för kunden.
I priset ingår:
• Uppackning
• Kontroll av utrustning
• Konfiguration av OPS
• Nedpackning

Art.nr: 9500001
Konfig Desktop Bas 1-2 komponenter inklusive UEFI-inställningar
Konfig Desktop Bas 1-2 komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Desktop, montering av upp till 2 komponenter, t.ex. 1 HDD/SSD och 1 minnesmodul. Nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
görs, dock ingår inte uppdatering av UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Datorn packas ner i sitt ursprungsemballage, alternativt packar ECT
om avemballerade produkter i värdeskåp eller storförpackning. Vi rekommenderar att varje produkt slås in i skyddande bubbelplast eller annat emballage.
Kostnad för emballage och/eller värdeskåp tillkommer.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Desktop, montering av upp till 2 komponenter, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt återpackning
alternativt omemballering (9500023).
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 1-2 komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning alternativt omemballering

Art.nr: 9500002
Konfig Desktop Mid 3-4 komponenter inklusive UEFI-inställningar
Konfig Desktop Mid 3-4 komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Desktop, montering av upp till 4 komponenter, t.ex. 2 HDD/SSD och 2 minnesmoduler. Nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
görs, dock ingår inte uppdatering av UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Datorn packas ner i sitt ursprungsemballage, alternativt packar ECT
om avemballerade produkter i värdeskåp eller storförpackning. Vi rekommenderar att varje produkt slås in i skyddande bubbelplast eller annat emballage.
Kostnad för emballage och/eller värdeskåp tillkommer.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Desktop, montering av upp till 4 komponenter, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt återpackning
alternativt omemballering (9500023).
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 3-4 komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning alternativt omemballering
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Art.nr: 9500003
Konfig Desktop Plus + komponenter inklusive UEFI-inställningar
Konfig Desktop Plus 5+ komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Desktop, montering av 5 eller fler komponenter. Nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS görs, dock ingår inte uppdatering av
UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Datorn packas ner i sitt ursprungsemballage, alternativt packar ECT om avemballerade produkter i värdeskåp
eller storförpackning. Vi rekommenderar att varje produkt slås in i skyddande bubbelplast eller annat emballage. Kostnad för emballage och/eller värdeskåp
tillkommer.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Desktop, montering av 5 komponenter eller fler, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt återpackning
alternativt omemballering (9500023).
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 5 eller fler komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning alternativt omemballering

Art.nr: 9500007
Konfig Notebook Bas 1-2 komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Notebook, montering av 1-2 komponenter, t.ex. 1 HDD/SSD och 1 minnesmodul i en ny Notebook. Nödvändiga inställningar
i UEFI/BIOS görs, dock ingår inte uppdatering av UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Datorn packas ner i sitt ursprungsemballage, alternativt
packar ECT om avemballerade produkter i värdeskåp eller storförpackning. Vi rekommenderar att varje produkt slås in i skyddande bubbelplast eller annat
emballage. Kostnad för emballage och/eller värdeskåp tillkommer.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Notebook, montering av upp till 2 komponenter, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt återpackning
alternativt omemballering (9500023).
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 1-2 komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning alternativt omemballering

Art.nr: 9500008
Konfig Notebook Plus obegr komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Notebook och montering av alla valda komponenter. Nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS görs, dock ingår inte uppdatering av UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Datorn packas ner i sitt ursprungsemballage, alternativt packar ECT om avemballerade produkter i
värdeskåp eller storförpackning. Vi rekommenderar att varje produkt slås in i skyddande bubbelplast eller annat emballage. Kostnad för emballage och/eller
värdeskåp tillkommer.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Notebook, montering av obegränsat antal komponenter, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt
återpackning alternativt omemballering (9500023).
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av obegränsat antal komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning alternativt omemballering
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Art.nr: 9500011
Nätverkskonfiguration med annan tjänst
Tjänsten innebär att våra tekniker gör nödvändiga inställningar i datorn för att logga in direkt på kundens nätverk. Alla nödvändiga uppgifter måste lämnas
av kunden i samråd med våra tekniskt ansvariga. Denna artikel används när detta arbete säljs tillsammans med annan konfigurationstjänst. Kostnad för
uppackning/avemballering tillkommer och beställs som en separat tjänst.
I priset ingår:
• Inställningar i datorn för nätverksåtkomst hos kunden
Notera:
• Kunden måste lämna alla nödvändiga uppgifter för att tjänsten skall kunna genomföras
• Tjänsten säljs tillsamman med annan konfigurationstjänst
• Uppackning/avemballering/nedpackning ingår inte i priset utan beställs separat

Art.nr: 9500012
Funktionstest CPU, grafik (kräver OS) Uppgraderad av ETC
Tjänsten innebär att ECT’s erfarna tekniker efter schema funktionstestar datorn, då den uppgraderats och/eller konfigurerats. Operativsystem måste vara
installerat på datorn för att funktionstestet ska kunna utföras.
I priset ingår:
• Uppkoppling
• Installation av MS Windows efter beställning
• Funktionstest av CPU och/eller GPU
• Nedkoppling
Notera:
• Operativsystem måste installerats men kan efter funktionstest raderas.
• Tjänsten säljs tillsamman med annan konfigurationstjänst
• Uppackning/ nedpackning ingår inte i priset utan beställs separat

Art.nr: 9500029
Funktionstest CPU, grafik (kräver OS) Uppgraderad av Kund
Tjänsten innebär att ECT’s erfarna tekniker efter schema funktionstestar datorn, då den uppgraderats och/eller konfigurerats av kund. Operativsystem måste
vara installerat på datorn för att funktionstestet ska kunna utföras.
I priset ingår:
• Uppkoppling
• Installation av MS Windows efter beställning
• Funktionstest av CPU och/eller GPU
• Nedkoppling
Notera:
• Operativsystem måste installerats men kan efter funktionstest raderas.
• Uppackning/nedpackning ingår inte i priset utan beställs separat
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Art.nr: 9500030
Uppgradering av hårdvara (kräver 9500012)
ETCs erfarna montörer utför hårdvaruuppgradering på befintlig utrustning, såsom ny CPU, nytt grafikkort eller utökat minne. Efter uppgraderingen utförs
funktionstest av utrustningen för att kontrollera att allt fungerar korrekt (separat tjänst) och eventuella defekta komponenter byts ut.
Efter kontrollen packas utrustningen ned i sitt ursprungsemballage, alternativt packar ECT om avemballerade produkter i värdeskåp eller storförpackning. Vi
rekommenderar att varje produkt slås in i skyddande bubbelplast eller annat emballage. Kostnad för emballage och/eller värdeskåp tillkommer.
Beskrivning:
ETC uppgraderar kundens befintliga datorer med ny utrustning såsom nytt grafikkort eller mer minne. Efter uppgraderingen funktionstestas datorn
(9500012).
I priset ingår:
• Uppackning
• Uppgradering
• Nedpackning
Notera:
• Funktionstest (9500012) tillkommer
• Emballage och/eller värdeskåp kan tillkomma

Art.nr: 9500038
Montering av SSD/M2 inklusive kloning av orginaldisk
ECT:s tekniker utför Montering av SSD/M2 där det ingår kloning av befintlig hårddisk/SSD.

Art.nr: 9990155
Montering av PC inklusive installation av Windows
Tjänsten innebär att ECT monterar en komplett PC från lösa komponenter, på samma beställning. Våra erfarna montörer sätter samman datorn efter tillverkarens specifikation och på bästa sätt utifrån vår omfattande erfarenhet. Våra mjukvaruinstallatörer installerar sedan aktuell version av Microsoft Windows,
enligt kundens beställning. Därefter görs funktionstest av datorn, innan den slutligen färdigställs för leverans. Om kunden har beställt Microsoft Windows
försluts installationen, så att datorn nästa gång startar i slutkundsläge. Annars rensas systemdisken på alla data.
Därefter förpackas datorn i vårt specialdesignade emballage för transport till kunden.
I priset ingår:
• Montering av valfria komponenter
• Installation av MS Windows efter beställning
• Funktionstest av komponenter
• Paketering
• Transport
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Art.nr: 9500034
Montering av Laptop barebone inklusive installation av OS med ECT standard image
Tjänsten innebär att ECT kompletterar en barebone Laptop med beställda komponenter såsom CPU, RAM eller SSD. Våra erfarna montörer sätter samman
Laptopen efter tillverkarens specifikation. Våra mjukvaruinstallatörer installerar sedan aktuell version av Microsoft Windows, enligt kundens beställning. Därefter görs funktionstest av datorn, innan den slutligen färdigställs för leverans. Om kunden har beställt Microsoft Windows försluts installationen, så att datorn
nästa gång startar i slutkundsläge. Annars rensas systemdisken på alla data.
Därefter förpackas datorn i vårt specialdesignade emballage för transport till kunden.
I priset ingår:
• Montering av valfria komponenter
• Installation av MS Windows efter beställning
• Funktionstest av komponenter
• Paketering
• Transport

Art.nr: 9500035
Montering av NUC/Mini PC inklusive installation av OS med ECT standard image
Tjänsten innebär att ECT kompletterar en NUC/Mini PC med beställda komponenter såsom CPU, RAM eller SSD. Våra erfarna montörer sätter samman datorn
efter tillverkarens specifikation. Våra mjukvaruinstallatörer installerar sedan aktuell version av Microsoft Windows, enligt kundens beställning. Därefter görs
funktionstest av datorn, innan den slutligen färdigställs för leverans. Om kunden har beställt Microsoft Windows försluts installationen, så att datorn nästa
gång startar i slutkundsläge. Annars rensas systemdisken på alla data.
Därefter förpackas datorn i vårt specialdesignade emballage för transport till kunden.
I priset ingår:
• Montering av valfria komponenter
• Installation av MS Windows efter beställning
• Funktionstest av komponenter
• Paketering
• Transport

Art.nr: 9500036
BIOS Update
Tjänsten innebär att ETCs mjukvaruinstallatörer uppdaterar utrustningens firmware till önskad version och verifierar att uppdateringen har installerats korrekt.
Därefter görs funktionstest av utrustningen och BIOS konfigureras efter kundens önskemål. Uppdateringen tillhandahålls av kunden eller ETC.
Beskrivning:
ETC uppgraderar kundens BIOS till önskan version samt funktionstestar och konfigurerar utrustningen efteråt.
I priset ingår:
• Uppackning
• Uppgradering av BIOS
• Funktionstest av utrustningen
• Nedpackning
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Art.nr: 9500027
Image hantering , installation av image tilhandahållen av Kund i WIM format
ECT utför installation av image på produkten.
Imagen kommer i WIM format och levereras av Kund.
I priset ingår:
• Installation av Image.
Imagen kommer i WIM format och levereras av Kund.

Art.nr: 9500037
Imagehantering , skapande av image
ECT:s tekniker skapar Image åt kund (i WIM format). Sedan installeras Imagen på Kundens utrustning.
I priset ingår:
• Skapande av Image.
• Installation av Image.
OBS!! Timdebitering !

Art.nr: 9500049
Konfig Desktop Bas - 1st RAM Modul + UEFI-inställningar
I tjänsten ingår montering av 1 minnes modul, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS.
I priset ingår:
• Montering av 1st RAM Modul.
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
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Art.nr: 9500004
Konfig Server Bas 1-2 komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Server, montering av upp till 2 komponenter, t.ex. 1 HDD/SSD och 1 minnesmodul. Nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS görs,
dock ingår inte uppdatering av UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Datorn packas ner i sitt ursprungsemballage.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Server, montering av upp till 2 komponenter, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt återpackning.
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 1-2 komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning

Art.nr: 9500005
Konfig Server Mid 3-5 komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Server, montering av upp till 5 komponenter, t.ex. 3 HDD/SSD och 2 minnesmoduler. Nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
görs, dock ingår inte uppdatering av UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Servern packas ner i sitt ursprungsemballage.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Server, montering av upp till 5 komponenter, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt återpackning.
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 3-5 komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning

Art.nr: 9500006
Konfig Server Plus obegr komponenter inklusive UEFI-inställningar
ECT utför avemballering av ny Server, montering av obegränsat antal komponenter. Nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS görs, dock ingår inte uppdatering
av UEFI/BIOS. Detta kan utföras som separat tjänst. Servern packas ner i sitt ursprungsemballage.
Beskrivning:
I tjänsten ingår uppackning av ny Server, montering obegränsat antal komponenter, funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS, samt återpackning.
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av obegränsat komponenter
• Funktionstest och nödvändiga inställningar i UEFI/BIOS
• Nedpackning
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Art.nr: 9990361
Konfig Dell server NBD delivery CTO
Tjänsten innebär att ETC byter ut, ändrar eller kompletterar Dellcertifierade komponenter i en Dellserver med bibehållen garanti från Dell. Därefter görs en
funktionstest av servern. Sedan förpackas servern i originalförpackningen tillsammans med utbytt utrustning. Konfigurationen dokumenteras och garantin
uppdateras hos Dell.
Beskrivning:
Avser tjänsten att konfigurera en Dellserver med certifierad hårdvara med bibehållen garanti.
Tjänsten innefattar konfiguration, funktionstest, återpackning samt uppdatering av garantin.
I priset ingår:
• Uppackning
• Komponentinstallation
• Funktionstest
• Nedpackning
• Uppdatering av garantin

Art.nr: 9500024
Konfig Storage 1-6 HDD Synology RackStation
ETC utför avemballering av rackstation och 1-6 lagringsmedia. Lagringsmediet monteras i rackstationen och testas därefter för att kontrollera att alla diskar
upptäckts. Racket packas sedan ned i sitt originalemballage.
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 1-6 st HDD i slädar
• Provkörning
• Nedpackning
Tidsåtgång cirka 30 minuter.

Art.nr: 9500025
Konfig Storage 7-12 HDD Synology RackStation
ETC utför avemballering av rackstation och 7-12 lagringsmedia. Lagringsmediet monteras i rackstationen och testas därefter för att kontrollera att alla diskar
upptäckts. Racket packas sedan ned i sitt originalemballage.
I priset ingår:
• Uppackning
• Montering av 7-12 st HDD i slädar
• Provkörning
• Nedpackning
Tidsåtgång cirka 30 minuter.

sid 18

sid 19

