
 

 

Produktkatalog 

Nocable ApS 

 



På de følgende sider ser du et udpluk af 

vores produkter og services. 

Kataloget er delt ind i følgende kategorier: 

 

PC & Hardware løsninger 

 

Her finder pc’er, netværks løsninger og services, der har en eller 

form for hardware med i pakken. 

PC Service 

PC Service indeholder Cloudløsninger og serviceydelser fra 

nocable.dk, såsom backup. Licenser og mere. 

Sociale Medier 

Lad nocable sørge for dine sociale medier med opdateringer etc.  



Nocable Scan  
Scan dine dokumenter og behandle dem automatisk 

 

Få styr på dine fysiske dokumenter ved hjælp af Scanpakkerne 

Nocable Scan er den ultimative scanner løsning for dig, der skal følge de nye GPDR og 
regnskabslove, hvor data skal opbevares digitalt.  
Nocable Scan kan automatisk sortere dokumenter efter f.eks.  CPR-nummer eller andre tekster, 
som findes i det scannede materiale. 

Disse kan derefter gemmes i en filstruktur efter jeres ønske. 
Der findes både en Cloudløsning og en on-premise opsætning på Nocable Scan 

Nocable Scan kan bl.a.: 

• Scanne via OCR (tekstgenkendelse) som gør det nemt at søge i dokumenterne på serveren. 

• Oprette mapper der scannes dokumenter ind i, med konkret defineret mappenavn baseret 

på de data, som står på dokumenterne. 

• Oprette filer med korrekte navne på, defineret ud fra igen hvad der læses på 

dokumenterne, så dette ikke skal gøres manuelt bagefter. 

• Hvis der scannes personfølsomme data ind, kan emner som fx CPR-numre, personlige e-

mailadresser ”sværtes til” så dette ikke er læsbart når de er arkiveret.  

Onpremise Scan Pakke: 

Pris med Scanner / Server / Software og installation: Samlet pris: 17.790 kr. 

Cloud Scan Pakke: 

Installation og opsætning af Scanner til cloud (engangs beløb): 11.790 kr. 

100 Gb Nextcloud om måneden: 240 kr. pr. måned 

 

Alle priser er plus moms. 

Kontakt os på 2237 5474 eller på info@nocable.dk for flere oplysninger. 

mailto:info@nocable.dk


Lancom Wireless Net 
Stabilt og hurtigt Trådløst netværk 

 

Lancom Wireless netværk giver et stabilt og hurtigt netværk – mange år ud i fremtiden 

Nocable forhandler Lancom Systems produkter, som indbefatter firewalls, switche og Wireless 
netværk. 

De trådløse produkter findes som indendørs, industrielle samt udendørs serier. 
Alle produkter kan konfigureres lokalt som et enkelt Accesspoint, lokalt med en Controller, som 
kan håndtere op til 1000 Accesspoints og som cloudbaseret, så man bare kan sende Accesspoints 
afsted til afdelingerne og så bliver den konfigureret fra skyen. 

 

Også designet på accesspointene er godt og kan med  
dens hvide, stramme design indgå både i nybygninger 
samt ældre bygninger. 

Wifi 5 & 6 standarderne bliver fulgt og giver  
muligheder op til 3.6 Gb/s. 

 

Lancom Wireless fordele: 

• Sikkert trådløst net.  

• Op til 16 SSID (netværk) 

• Kan konfigureres via web, controller eller skyen. 

• Op til 1000 Accesspoints kan konfigureres på en controller 

• 8 – 10 års levetid giver virkelig god ROI. 

Kontakt os gerne for priser og muligheder 

Alle priser er plus moms. 

Kontakt os på 2237 5474 eller på info@nocable.dk for flere oplysninger. 

mailto:info@nocable.dk


NSC -Statement Compare 
Sammenlign posteringer hurtigt og nemt 

 

Bruger du meget tid på at få kontoudtog og posteringer til at passe i regnskaberne?  
Så er der hjælp at hente  

Nocable Statement Compare – NSC – er en cloudtjeneste, hvor du uploader et kontoudtog og en 
posteringsliste som 2 Excel filer og 5 minutter efter har du en mail, hvor du kan se forskellene 
mellem de to lister.  Så er der nemt at få bankkonti til at passe med regnskabet! 

NSC kan bl.a.: 

• Finde de bilag, der er forskellige mellem kontoen og regnskabet. 

• Du kan sammenligne forskellige dato intervaller, f.eks. 1.1 til 31.12 eller 5.4 til 30. 4. 

• Data slettes igen efter du har modtaget mailen. Dermed sikres GPDR loven. 

• Forskellige abonnementstyper hvor at du kun betaler for det du bruger. 

 

Alle priser er plus moms. 

Kontakt os på 2237 5474 eller på info@nocable.dk for flere oplysninger. 

mailto:info@nocable.dk


Cloudbackup  
Vær sikker på dine Clouddata er der! 

 

Vidste du at Microsoft & Google ikke tager ansvar for dine data?  Kun at deres 
services er oppe at køre? Så reelt set kan dine data forsvinde ud i den blå luft, hvis 
du ikke sikrer dig. 
 
Datto har i dag en af mest sikre og bedst supporterede løsninger, når det gælder 
Cloudbackup.  
Og det både til Office 365 og Google Workspace. 
 
Fordele 

• Backup af data i skyen 

• Faste omkostninger 

• Styr på licenser 

• Restore på fuld bruger eller på enkel mappe eller Email. 

• 1 års retention eller uendelig backup af data. 

• Snapshot tages 3-5 gange dagligt. 
  
Licenser  

• Datto Cloud Backup licenser  
 
Service  

• Installation   
• Remote support  
• Rapport over backup hver 3 måned 

 
Abonnementet er fleksibelt, og kan sammensættes ud fra jeres præcise behov.  

 

Pris:  35 kr. om måneden pr. bruger ved 1 års retention (opbevaring) 
Pris:  42 kr. om måneden pr. bruger ved uendelig retention (opbevaring) 
10 % rabat over 20 brugere 
20 % rabat over 50 brugere 
 
Binding: løbende måned + 30 dage 
Alle priser er ex. Moms. 
 
 



Fullservice 
Fuldt IT-Service på din Virksomhed 

 
Fordele 

• Sikkerhed på PC 

• Faste omkostninger 

• Ens politik på PCer 

• Ransomware  

• Hardware betales over abonnement (3 år) 

• Styr på licenser 

• IT-support efter jeres behov 
  
Hardware:  

• Switches  
• Accesspoints  
• Server(e)   
• Porte  
• Kabler   
• Manegement PC  

  
Licenser  

• RMM licenser  
• Office 365 licenser  
• Datto backup Office 365 licenser  
• Print i skyen  

  
Service  

• Installation   
• Remote support  
• 1 dag pr. år onsite support  

  
 

Abonnementet er fleksibelt, og kan sammensættes ud fra jeres præcise behov.  

Priser fra 6.000 kr. om måneden ex. moms.  
Binding: løbende måned + 30 dage 
 
 
 
 
  



ServBasis 
Basis Serviceabonnement på din PC 

 
Fordele: 

• Sikkerhed på PC 

• Faste omkostninger 

• Ens politik på alle PCer 

• Ransomware 

Nocable ServBasis abonnement indeholder: 

• Ransomware beskyttelse 

• Firmaets Politikker implementeres på alle PC’er 

• Monitorering af PC med memory, CPU etc. 

• Opsamling af Windows Bitlocker kode og diverse software licenskoder 

• Windows 11 installeres, når Firmaet vil. 

• Check af Antivirus etc. , så sikkerheden er i orden. 

• Remote Support uden ekstra software  

• Windows eller MAC support.  

• Opdateringer lægges på uden brugeren mærker det. 

• 1 Times remote support pr. PC pr. måned. 

Følgende er en forudsætning: 

• En klient installeres på virksomhedens PC’er og/eller MAC. 

 
 

Pris pr. måned 119 kr. pr. bruger + moms pr. måned 
Binding: løbende måned + 30 dage 
 
 
  



SoMe   
Abonnement på sociale medieopdateringer  

 
Fordele: 
 

• Kontinuitet 

• Synlighed 

• Fast pris 

• Fast kontaktperson 
 
Nocable SoMe abonnement indeholder:  

• Op til 8 opdateringer om måneden (1 – 2 om ugen)  
• Simpel mediestrategi  
• I samarbejde med kunden: fastlægge, hvad udbyttet af de sociale medier skal være  
• Sparring ift. Hvad der virker og ikke virker  
• Løbende simpel statistik og overblik over hvem der interagerer med firmaet på de sociale 
medier  
• Sparring om hvordan tilstedeværelsen på sociale medier kan optimeres   
• Månedligt telefonkald omkring opdateringer og opfølgning  

  
Det skal vi bruge fra virksomheden:  

• Tilladelse til at plukke historier og bruge billeder fra hjemmesiden  
• Billede og tekst som de gerne vil have ud.  
• Løbende opdateringer af firmaet (Nyheder, Produkter, referencer etc.), så vi kan plukke de 
gode historier til sociale medier  

  
 
 

Pris pr. måned 1490 kr. pr. måned   
+ eventuelle annoncekroner   
Binding: løbende måned + 30 dage  
Ved samtidig oprettelse af nyhedsbrevs-abonnement er prisen 1590 kr. Pr. Måned  
Alle priser er plus moms  
 
  



Nyhedsbrev 
Abonnement 

 
 
 

Fordele: 

• Kontinuitet i udsende og udsendelsen af nyhedsbreve 

• Fast pris 

• Fast kontaktperson 

 

Pakken indeholder: 

• Opsætning og udsendelse af 1 månedligt nyhedsbrev til op imod 2000 modtagere 

• Vedligehold af Mailchimp med opdatering af kontaktlister osv.  

• Nyheder til nyhedsbrev tages fra virksomhedens sociale medier og hjemmeside eller op til tre 

nyheder skrives ud fra virksomhedens stikord/billeder. 

 
 

Pris for nyhedsbrev: fra 890 kr. pr. måned 
Ved samtidig oprettelse af SoMe-abonnement er prisen fra 1590 kr. 
Alle priser er plus moms. 
Binding: løbende måned + 30 dage 
 
Forudsætter brug af Mailchimp eller oprettelse af gratis Mailchimp-konto. 
 

 
 

  



 

 Tekstforfatning 
 

 
 
 

Fordele: 

• Fast timepris 

• Fast kontaktperson hos Nocable 

• Ensartede/ensrettede tekster 

 
Pakken indeholder: 

• Forfatning af tekster til hjemmeside, kontrakter, brochurer eller lignende – bemærk der er ikke tale 

om SEO-tekster.  

• Tekstforfatningen sker i samarbejde med kunden, det enten mundtligt eller i stikord  

Vi kan fx tilbyde: 

• Tekster til webshops, herunder: 

• Produktbeskrivelser 

• Kategoritekster 

• Almindelige webtekster 

• Tekster til brochurer og lignende 

 
Pris for tekstforfatning fra 600 kr./timen  
Klippekort med 10 klip 575 kr./timen 
Klippekort med 25 klip 550 kr./timen 
Alle priser er plus moms  
 
 

 
 

 
 
 
 
 


