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Etableret i Finland i 1997

383 medarbejdere i 10 lande

2018

Omsætning 5 mil l iarder DKK 

Over 4.000 kunder med rammeaftaler

Administrerer over 2 mil l ioner enheder

Kernemarkeder

Fin land,  Sver ige ,  UK,  Norge,  

Danm ark ,  Es t land ,  Le t land og

L i tauen

Vækstmarkeder

Malaysia og Singapore

3 Step IT – Nordens største uafhængige leverandør

af Hardware og Software as a Service



Vores mission er at skabe

den bedste og mest miljørigtige IT livscyclus

for vores kunder



IT

• Bruger for meget tid på at supportere gamle maskiner 

• Bøvler med utilfredse brugere

• Gammelt hardware som ikke nødvendigvis lever op til IT sikkerhed

• Har ikke overblik over hvilket udstyr medarbejderen har fået udleveret

• Budgetterer på føling

• Har ikke altid budget til at foretage de nødvendige investeringer

• Ingen faste processer for bortskaffelse af brugt udstyr

• Gammelt IT udstyr havner i en skuffe/på et lager

Økonomi

• Uforudsigeligt IT budget

• Pludselige udgifter ved IT udstyr der bryder ned

• Manglende overblik over hvad medarbejdere og afdelinger koster

• Manglende overblik over hvorledes IT udgifter stemmer overens med behovet

• Udgifter i forhold til fakturahåndtering

HR 

• Utilfredse medarbejdere der sidder med gammelt udstyr

• Manglende medarbejderglæde pga dårligt IT udstyr

• Har svært ved at tiltrække nye talenter

Pains hos vores kunder



Finansierede aktiver gennem 3 Step IT

IT DEVICES

Smartphones & Tablets

Laptops & Desktops

Screens

AV equipment

Servers

Printers

Copiers

POS systems

Software and licenses Services, eg installations Projects

SOFTWARE PRODUCTS

OTHER ASSETS

Healthcare-

technology

Furniture

Manufacturing solutions

Safety equipment, for example.

alarm systems

Warehouse technology and equipment



Referencekunder:

Danske 
Fragtmænd



Vores løsning i 3 Step

STEP 2: 
Administration/Registrering

 Online asset management
 Fuldt opdateret asset register 

inkl. finansielle detaljer
 3 Step IT indsamler og indtaster 

alle data for dig

STEP 3: 
Udskiftning

 Proaktiv livscyklus administration
 Returnering i mixgrade (A,B,C)
 Afhentning og datasletning

STEP 1: 
Hardware as a Service

 Friholdelse af kapital
 Operationel leasing understøtter 

en fast livscyklus
 Gensalgsværdien indregnes i 

ydelsen
 Rammeaftale gør det nemt at 

købe ind
 All-Risk forsikring
 Vi er leverandør uafhængige



END OF LIFE MANAGEMENT
We take care of your used assets

Full GDPR compliance

Data erasure - including certificate

GDPR COMPLIANCE
Datasletning af returnerede enheder

ISO-certificeret datasletningsproces (ISO 27001)

Alle enheder med harddiske overskrives med Blancco software

Data kan ikke gendannes fra udstyret efter datasletning

Certifikat modtages for alle slettede enheder

Fuld log af datasletningsproces

Sikkerhedsgodkendt personale

Videoovervågning af håndtering

DATA SECURITY PARTNER:



BÆREDYGTIGHED
Fuldender livscyklussen

ISO-certificeret miljøhåndtering af gamle aktiver (ISO 14001)

478.000 enheder renoveret i 2018

97% af udstyret finder et nyt hjem

Kun 3% kan ikke sælges videre  de bliver i stedet genbrugt

Miljø certifikat kan fremsendes

Produktionen af en 

ny stationær computer og 

skærm udleder omkring 

240 kilo CO2

Produktionen af en ny bærbar 

computer udleder ca.

90 kilo CO2



Confidential

Transport og opbevaring

Sikre logistikcentre:

 UK 

 Finland

 Sverige

 Norge

 Malaysia

Alle vores logistikcentre er ISO 

certificeret inden for:

 ISO 9001 (Kvalitet)

 ISO 14001 (Miljø)

 ISO 27001 (Datasikkerhed)



Vi arbejder med FN’s Verdensmål

Vi har fokus på:

 Cirkulær økonomi som kernen i vores forretning

 At fremme diversitet på tværs af køn, etnicitet og alder

 At skabe bedre rammer for læring og udvikling 

 At reducere ulighed blandt vores medarbejdere

Læs mere om hvordan vi bidrager til de fire verdensmål her

https://www.paperturn-view.com/3-step-it-marketing/3-step-it-code-of-conduct?pid=Mjc27715&v=5


2018 Business Brilliance Awards:

’Brilliance in environmental 

& corporate sustainability’

2018 Business Vision Awards:

‘Best IT asset management team’

2018 International Asset Finance 

Network Awards:

‘Best use of data’

2018 Leasing Life 

Conference & Awards:

‘Most sustainable’

The Circulars 2019:

’Highly commended’ 

The World Economic Forum’s  

award for a Circular Economy 

Multinational

Our recent awards



Asset NG
Fuldt overblik over alle jeres enheder

Total antal aktiver

Split pr. land/region/afdeling

Udstyrstype

Brugernavn

Serienummer

Kostcenter lokation

Automatisk ”end of life” påmindelse

Nem rapportering og meget mere…



3FindIT
A u t o m a t i s e r e t o p d a t e r i n g

3CheckIT
P e r f o r m a n c e  t j e k

3ChooseIT
A u t o m a t i s e r e t u d s k i f t n i n g

AssetNG: Online asset løsning & rapporteringsværktøj

FINANSIERING
STEP

ADMINISTRATION
STEP

UDSKIFTNING
STEP

Professionel le

services
Deployment

3 STEP IT PLATFORM

Ekstra services



AssetNG er fundamentet for 

virksomhedens IT livscyklus



Hvad har

vi?

Hvor er det

placeret?

Hvornår skal

det udskiftes?

Hvad koster

det?

Asset NG besvarer grundlæggende (men vigtige) 

spørgsmål som giver dig kontrol over dit

IT-udstyr



Omfattende aktivregister, med detaljer omkring brugere, 

software, udstyr, cost center, leasingperiode m.m.

Basis data

Finansielle data

Alle data

Tekniske data



Vælg selv hvordan du vil have præsenteret dine data



Detaljeret information på hver enkelte enhed



Finansielle rapporter



Nemt overblik over leasing perioder

Denne service gør det nemt at

planlægge indkøb, 

leasingforlængelse og fordeling af IT 

ressourcer.

Undgå End-of-lease overraskelser.



End of life: Asset NG viser rapporter over datasletning



Questions?Thank you!


