
 
        

 



 
        

Säkra er plattform – Vallagruppen 
 

Med 15 år i branschen sätter vi kursen mot framtiden…  
 
Vallagruppen är er proffsleverantör när det kommer till webbutveckling av  
hemsidor, e-handelssystem, grafisk formgivning, lösningar för Sociala 
medier, drift i datacenter, effektiva molnlösningar, e-postsystem. 
  
Vi är er länk i kedjan när det kommer till digital kommunikation. 

 

  
 
 

 
 
 

 
allagruppen finns för att hjälpa er… En webblösning 
oavsett är idag alltid utsatt för olika former av hacking.  
 
Vi vill på bästa sätt hjälpa er att hålla er webbplats så 
säker som det bara går. Vi på Vallagruppen jobbar alltid 

med största prioritet att på servernivå ge er bästa tänkbara skydd.  
 

 
Säkra er plattform med uppdateringar | Er webbplattform Joomla 
med tillhörande 3:e parts komponenter är en plattform som löpande 
behöver uppdateras för att erhålla bästa tänkbara skydd.  
Vi hjälper er med detta.  
 

 
Nya förbättrade funktioner | Uppdateringar är inte bara för att 
erhålla bästa tänkbara skydd. Med uppdateringar kommer 
förbättringar som innebär att er plattform löpande får förbättrade 
funktioner vilket även gäller de extra komponenter som ni idag 
använder.  
Vi hjälper er med detta. 
 

 
Genom vår uppdateringstjänst erbjuder vi… 

 

• 1 g/mån loggar vi på ert system och utför alla uppdateringar 

• Vi uppdaterar alla 3:e parts komponenter 

• Har ni en komponent som vi vet har ny version så utför vi 
denna uppdatering 

• Vi gör en övergripande kontroll över er plattform och 
återkopplar med förbättringsförslag samt statusläge 

• I det fall ni använder en speciell komponent som kräver 
extra licens gör vi återkoppling till er om detta. (Avser sådan 
komponent som står utanför vår kontroll) 
 

Nu erbjuder vi alla våra kunder denna funktion för endast 
149.00 sek per månad exkl. moms.  
 
Notera att denna löpande uppgradering gäller endast inom aktuell 
lång version.  
 
 

 

Varför ska man uppgradera! 
 
En webbplattform är som ett operativsystem på en dator. Löpande 
kommer det uppdateringar som gör att datorn mår bättre och blir 
säkrare. Samma sak gäller för en webbplattform 
 
Det är av största vikt att hålla sin plattform up to date. Ni kan självklart 
göra detta själva. Styrkan med att låta oss göra jobbet är att vi har full 
kontroll över aktuella versioner, vad som bör undvikas och vad som 
bör göras.  
 
Allt detta tillsammans gör att ni får en säkrare plattform, nya och 
förbättrade funktioner.  
 
Att låta oss göra jobbet är det enkla och rätta valet… 
 

 

Support och service 
 
Alla kunder är alltid välkomna att kontakta oss oavsett om frågan är 
stor eller liten. Som kund hos oss är du alltid välkommen, vi tycker det 
är kul när ni ringer oss. En proffsig support får ni alltid hos oss! 
 
Vallagruppen står m.a.o. för hela kedjan 
 

▪ Design genom vårt designteam 
▪ Support / service mot leverantör 
▪ Support / service mot kund 
▪ Ert bollplank när det kommer till utveckling 

 
Sist men inte minst vi ger er en trygghet som kund till oss… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
        

Kontakta Vallagruppen 

Synonymt med oss är att vi alltid eftersträvar att leverera en servicegrad utöver det 
vanliga och alltid till bästa tänkbara prisbild. Här nedan presenterar vi vårt härliga 
team, som dagligen gör allt för att hjälpa just er!  

Vi levererar kvalitet med trygghet och vårt mål är att alltid sätta kurs mot framtiden. 

 

  

  
 

 
Vallagruppen AB 
Vi har öppet alla vardagar från kl. 08.00 – 17.00 Lördagar och 
Söndagar är det stängt.    
 
Vxl. 013-473 20 20 
e-post: info@vallagruppen.com 
Hemsida: www.vallagruppen.com  
 

 
Anneli Cronstrand – Säljansvarig 
Hjälper er med förfrågningar på våra tjänster. En fena på att få 
fram spännande prisbilder för er som kund. 
 
Tel. 013-473 20 27 
e-post: anneli.cronstrand@vallagruppen.com   
 

 
Katja Löfgren – Ekonomiansvarig  
Hjälper med frågor kring fakturor, ekonomiska 
sammanställningar etc.  
 
Tel. 013-473 20 23 
e-post: katja.lofgren@vallagruppen.com  
 

 
Henric Johansson – Teknikansvarig - Supportansvarig 
Hjälper er med extra ordinära tjänster när det kommer till 
programmeringslösningar samt ansvarar för webbdrift.  
 
Tel. 013-473 20 26 
e-post: henric.johansson@vallagruppen.com  
 
 
  

 Mikael Andersson – VD – Kundansvarig 
Hjälper med allt från övergripande frågor till vardaglig support. Jobbar 
ofta aktiv med webbutveckling.   
 
Tel. 013-473 20 21 
e-post: mikael.andersson@vallagruppen.com  
 
 

 
Chi Larsson – Webbdesign  
Hjälper er med allt som rör ert företags webbutveckling, bygger 
hemsidor och e-handelssystem och är en mästare på design.  
 
Tel. 013-473 20 29 
e-post: chi.larsson@vallagruppen.com  
 

 
Emil Söderholtz – Webbdesign 
Hjälper er med allt som rör ert företags webbutveckling, bygger 
hemsidor och e-handelssystem.  
 
Tel. 013-473 20 24 
e-post: emil.soderholtz@vallagruppen.com  
 

 
 

 
 

Vallagruppen AB är ett Digital IT företag som över 15 år opererat i Linköping med omnejd. 
Vårt mål är att alltid ligga i framkant när det gäller design, teknik och kunskap.  

Vi är INNOVATIVA och ser vad du som kund behöver bäst. 
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