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Product  
Lifecycle Portal



Product Lifecycle Management
Giv medarbejdere handlekraft med den rigtige hardware og de rigtige services. Uanset hvor 
arbejdet bliver udført, hjemme eller på kontoret, vil Velory levere en effektiv og nem proces til at 
automatisere styringen af en virksomheds IT-aktiver gennem hele produktets livscyklus. Med 
Velory kan du kombinere effektiviteten af et asset management system med en integreret web 
butik. Med en velfungerende grænseflade og integreret support får du et enestående overblik 
over alle virksomhedens IT-aktiver gennem hele deres livscyklus, så omkostningerne nemmere 
kan holdes under kontrol og inden for budgettet.

Medarbejdervalg
At give alle medarbejdere den perfekte onboarding samt en effektiv og 
behagelig proces, når de bestiller den teknologi, de har brug for til deres 
opgaver, og som passer til deres livsstil. Alt disse fordele opnåes med et 
samtidig fokus på bæredygtighed i virksomheden.

Styring i hele enhedernes livscyklus
Hold styr på dine enheder gennem hele processen fra indkøb til returnering.  
Alle faser i enhedens livscyklus er her supporteret. 

Øg produktiviteten
Kom hurtigt i gang, øg medarbejdernes motivation ved at levere de rigtige 
værktøjer fra start til slut. Med automatiserede workflows og fantastisk service 
og support kan du fokusere helt og holdent på din kerneforretning.

Spar tid, og få kontrol
Få et enestående overblik over, hvad alle bruger, og hvad det koster. Køb kun  
det, der er behov for, administrer nemt, og hav klare politikker og smarte 
arbejdsgange for godkendelse. Sig farvel til manuelt arbejde.



Vælg Asset Management Light eller Lifecycle

Asset Management: Light
Få kontrol over dine IT assets.

• Tilføj aktivdata (ubegrænset)
• Tilføj aktiver købt uden for Dustin
• Tilføj brugere
• Tildel aktiver til brugere
• Butiksflow, kun administration (ingen 

synkronisering af enhedsdata)
• Personligt tilpasset butik med hensyn til 

produktsortiment og priser

Asset Management: Lifecycle
Unikt life cycle management værktøj til dine IT assets.

• Brugersynkronisering (Azure AD, Google osv.)
• Enkeltlogon (Azure AD, Google osv.)
• Indsigt i aktiver (statistik over dine aktiver)
• Automatisk opdatering af aktivdata for alle køb 

(serienummer, IMEI, sporingslinks osv.)
• Markér som modtaget (for afgivne ordrer)
• Udvidede aktivdata, herunder finansoplysninger 

og påmindelser om fornyelse
• Opret egne lokationer (og tildel enheder til dem)
• Udvidede medarbejderdata (medarbejder-ID, 

Cost center, hjemmeadresse osv.)
• Lad medarbejderne tilføje aktiver til portalen



Vælg et tilvalgs modul for at tage  
din oplevelse til næste niveau

Tilvalg: Employee experience
En købsoplevelse for medarbejderne ud over det sædvanlige

• Budgetter for medarbejderindkøb
• Rapporter over automatisk løntræk
• Optimeret medarbejder webshop 
• Onboardingflow for nyansatte
• Funktioner til ordregodkendelse/attestering
• Brugerinvitationer (invitere bruger via e-mail)
• Enduser support sager (pr. enhed)
• IT politik / retningslinjer 

Price list
Vælg Asset Management Light eller Lifecycle, og vælg en tilføjelse for at løfte din oplevelse til nye højder.

Pakker Asset Management Tilvalg
Pakke Brugere (op til) Light Lifecycle Employee experience

Small 20 0 kr 395 kr. 395 kr.

Medium 150 395 kr. 1.495 kr. 1.495 kr.

Large 500 1.495 kr. 3.995 kr. 3.995 kr.

Enterprise 1.000 3.995 kr. 5.995 kr. 5.995 kr.

Enterprise + Tilpasset Tilpasset Tilpasset Tilpasset

Priser pr. kunde pr. måned

Yderligere services

Service Pris Beskrivelse

Onboarding 2.395 kr.*/session/kunde Teknisk opsætning af portalen efter kundens behov
1. Teknisk layout af portalen**
2. En times træning for administratorer i hvordan portalen fungerer.

Platforms- 
uddannelse

1.995 kr./session (1 t) Uddannelse i Velory-platformen ud over de definerede 
onboardingpakker.

* Hvis onboarding-processen er forsinket, og Dustin er nødt til at bruge mere tid uden for de angivne onboarding-opgaver 
på grund af en fejl ved, at kunden ikke har givet de nødvendige oplysninger eller på anden måde forsinker processen, har 
Dustin ret til at fakturere kunden i henhold til timepris opført under premium support.
** Kontooprettelse og -konfiguration, synkronisering af brugermapper mv.



Brugeradministration Light Lifecycle Tilføjelser

Brugeradministration: Opret en bruger via invitation, manuelt input eller filimport,  
og tildel adgangsrettigheder (medarbejder/administrator)

Attesteringsstyring: Tillader administratorer tilknyttet din virksomhed at godkende  
alle ordrer.

Synkronisering af brugerregister: Importer brugere via Google Workspace, Azure AD, 
BambooHR, Hibob, Gusto, Rippling, SCIM, Workday, CatalystOne og Jumpcloud.

Enkeltlogon (SSO, Single Sign On): Aktiver enkeltlogon for brugere via Google, ADFS, 
OpenID, SAML, PingIdentity, Azure, VMWare, OneLogin og Okta.

Understøttelse af flere lokationer: Administrer brugere på tværs af forskellige 
kontorlokationer.

Brugerdefineret attesteringsstyring: Tildel en attesteringschef til en specifik bruger,  
og tilføj en attesteringschef på lokationsniveau (f.eks. standard-attesteringschef for  
en specifik kontorplacering).

Tilføj og administrer steder: Tilføj steder til din brugerbase (f.eks. mødelokaler), tildel 
ordrer, og administrer aktiver, der er knyttet til stederne.

Onboardingflow for medarbejdere: Opret og tildel onboardingpakker til nye 
medarbejdere inden deres første dag, så de får en hurtig start i virksomheden.

Offboardingflow for medarbejdere: Administratorbrugere kan problemfrit offboarde 
en bruger, så snart vedkommende forlader virksomheden, ved at beslutte, hvordan og 
hvornår udstyr skal returneres, og hvad der skal ske med det bagefter.

Aktivstyring Light Lifecycle Tilføjelser

Registrer hardwareaktiver: Registrer nuværende hardwareaktiver på din 
virksomhedskonto.

Registrer softwareaktiver: Registrer nuværende softwareaktiver på din virksomhedskonto.

Oversigt og indsigt i aktiver: Udvid overblikket over aktivstyringen med adgang til 
statistik, distribution og aggregering for hardware og software.

Ikke-tildelte enheder: Ikke-tildelt hardware er synlig på oversigtssiden for administrator-
brugere. Der er mulighed for at filtrere efter modtagere på udstyrslisten.

Serviceflow for enheder (anmodning om support på enhedsniveau): Mulighed for at 
anmode om support på enhedsniveau.

 

Ordreadministration Light Lifecycle Tilføjelser

Tildel aktiver til brugere: Tildel aktiver til specifikke brugere

Omkostningsrapportering pr. medarbejder: Omkostningsfordeling pr. bruger  
tilgængelig for administratorbrugere.

Eksportér omkostningsrapportering pr. medarbejder: Eksportér omkostningsrapporter 
på medarbejderniveau via en CSV-fil med en liste over de månedlige løntræk pr. 
medarbejder.



Styring af produktlivscyklus Light Lifecycle Tilføjelser

Tilbagekøb af udstyr: Giver administratorbrugere mulighed for at starte tilbagekøb  
af en enhed via platformen.

Budget og digitale politikker Light Lifecycle Tilføjelser

Digital politik: Tilføj en digital politik til din virksomhedskonto.

Angiv budgetpolitikker for brugere: Angiv budgetpolitikker for standardkategorier for 
dine medarbejdere.

Support Light Lifecycle Tilføjelser

Support: Standard-supportinformation tilgængelig.

Digital helpdesk: Platformssupport via en digital helpdesk.

Butik Light Lifecycle Tilføjelser

Produkter (standardvalg): Fuldt udstyret butik, hvor brugerne kan bestille udstyr,  
knyttet til deres budgetter.

Tildel ordredele til en bruger: Afgiv ordrer i butikken, der er direkte tildelt til valgte brugere.

Brugerordrer i butikken: Brugere kan afgive ordrer direkte i butikken.


