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Komplet IT outsourcing pakke til danske revisorer  
 
Når man kombinerer Danmarks mest erfarne kræfter på software til 
revisorbranchen med produkter/teknologi fra et af Danmarks førende 
hostingcentre, får man en komplet IT outsourcing pakke til revisorbranchen. 
 
 
I mere end 30 år har Focus IT leveret software løsninger til revisorer.   
”Da vi for et par år siden lancerede vores leje-model (ASP) overfor revisorbranchen, 
var vi meget bevidste om, at vi skulle finde en hosting partner, som kunne honorere 
branchens meget høje krav til drifts- og datasikkerhed”, fortæller Peter Fiehn, adm. 
direktør i Focus IT. ”Vi valgte DIR, fordi DIR kunne dokumentere deres IT-miljø til 
bunds, og i øvrigt kunne komme os i møde på alle væsentlige punkter. Både vi og 
kunderne blev tilfredse med det efterfølgende samarbejde. Siden valgte vi at 
outsource vores eget administrative IT-setup til DIR. Derfra var det nærliggende at 
gå et skridt videre, dvs. kombinere kræfterne og tilbyde vores kunder det samme 
setup”, fortæller Peter Fiehn.  
 
 
En komplet brancheløsning  
Peter Fiehn fortsætter: ”Fra undersøgelser ved vi, at selvom IT spiller en stadig 
større rolle for revisorerne, så er driften af systemerne ikke i sig selv et 
fokusområde.  
 
Partnerskabet med DIR giver os mulighed for at tilbyde revisorer en komplet løsning. 
Udover IT Revisor og driften af denne, indeholder løsningen MS Office, MS Exchange 
og andre relevante programmer, som der skal til for at få arbejdspladsen til at 
fungere optimalt. Det giver fokus på kerneforretningen”, slutter Peter Fiehn. 
 
”Hos DIR A/S er vi meget glade for samarbejdet med Focus IT omkring vores IT-
koncept Kontorserver”, udtaler Vibeke D. Hansen, adm. direktør i DIR A/S.  
”Tilsammen udgør programpakken IT Revisor fra Focus IT og vores Kontorserver en 
komplet brancheløsning. Et branche-koncept, som vi forventer os meget af fremover. 
Flere andre brancher har da også vist interesse.”, slutter Vibeke Hansen, DIR.  
 
DIR Kontorserver 
DIR Kontorserver bygger på princippet om IT som kapacitetsydelse og giver 
mulighed for løbende at justerer antallet af brugere. DIR står for hardware inkl. 
skalering, og al vedligeholdelse af sikkerhed og styresystem. Dermed udgør 
Kontorserver en stærk platform for IT Revisor, MS Office, MS Exchange mv.  
 
Leje af IT afdeling  
Ved valg af den samlede brancheløsning lejer kunden reelt en komplet IT afdeling 
med certificerede spidskompetencer på IT drift og markedets førende 
specialudviklede revisorløsning med tilhørende hotline support og adgang til 
opdateringer. 



 
Løsningen er baseret på Microsoft Terminal Server, der gør det muligt at afvikle 
eksisterende applikationer via Internet uden tilretninger. Dermed bliver det muligt at 
samle al IT i en centralt driftet løsning. Sikkerheden er i top og alle dele af løsningen 
er beskyttet mod spam og virus og opkobling til serveren sker via en krypteret 
forbindelse. 
 
 
For yderligere information, kontakt: 
Vibeke D. Hansen, adm. direktør, DIR A/S, tlf.: +45 87 32 44 11, e-mail: 
vdh@dir.dk 
 
Peter Fiehn, adm. direktør, Focus IT a/s, tlf.: +45 62 21 53 53, e-mail: phf@focus-
it.dk
 
Om DIR A/S 
DIR A/S er et af Danmarks førende hostingcentre. Vi tilbyder traditionel hosting til 
det professionelle marked, og samtidig er vi et af landets mest erfarne ASP-huse og 
Danmarks eneste IBM-certificerede hosting-center. DIR A/S har stor erfaring med 
drift af en lang række applikationer, herunder Citrix, Navision, Microsoft Exchange 
Server, Microsoft SQL Server og Oracle-databaser, og vi fungerer i dag som 
outsourcing-partner for et bredt udsnit af det danske erhvervsliv.  
 
For yderligere information, besøg www.dir.dk  
 
Om Focus IT 
Focus IT a/s har været Danmarks toneangivende leverandør af løsninger til revisorer 
i mere end 30 år. Vores mission er at udvikle de bedste og mest komplette 
systemer, primært til revisorer og revisorers kunder, samt at levere disse med en 
service, der tilfører revisorens forretning den størst mulige værdi. 
 
For yderligere information, besøg www.focus-it.dk
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