[Oferta

dla Firm]

Nasza oferta jest skierowana do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw,
oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych ze sprzętem jak i oprogramowaniem.
Opieka serwisowa opiera się nie tylko na naprawach i usługach, w jej ramach zawarta jest
pomoc telefoniczna i elektroniczna obejmująca wszelkie sprawy związane z szeroko pojęta
informatyką.
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Outsourcing IT _
Outsourcing oznacza kompleksową obsługę informatyczną Państwa przedsiębiorstwa prowadzoną
przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Jak to działa?
Wy przekazujecie nam kontrolę nad wybranymi obszarami IT, dzięki czemu oszczędzacie czas i
pieniądze.
My zapewniamy stały nadzór nad sprzętem komputerowym od momentu jego zakupu, poprzez
instalację, dostosowanie oprogramowania, przeprowadzanie wszelkich zmian i uaktualnień,
naprawy serwisowe, aż po cały szereg specjalistycznych usług związanych z działaniem zaplecza
informatycznego w Waszej firmie.
Możecie nam Państwo powierzyć całość lub część infrastruktury informatycznej firmy, w zależności
od indywidualnych potrzeb.

Korzyści dla firmy _
• Redukcja kosztów wynikająca z braku potrzeby zatrudniania własnego informatyka
(przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego dostępu do wysokiej klasy specjalistów
oraz wiedzy technologicznej),
• Lepsza kontrola nad wydatkami na technologię informatyczną,
• Uproszczenie struktury organizacyjnej firmy,
• Podniesienie wydajności i stabilności środowiska informatycznego, dzięki
ustandaryzowaniu procedur i procesów IT,
• Optymalne dopasowanie infrastruktury IT i świadczonych usług do rzeczywistych
potrzeb firmy,
• Możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności firmy,
• Zapewnione zaplecze techniczne,
• Dostęp do wielu nowatorskich technologii,
• Gwarantowana jakość i terminowość świadczonych usług,
• Przyspieszenie czasu reagowania na trendy rynkowe,
• Niezawodność i bezpieczeństwo.
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Oferujemy _
• Czuwanie nad prawidłową i bezusterkową pracą sytemu komputerowego,
• Opiekę techniczną i serwisowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
• Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych,
• Konsultacje i doradztwo w zakresie modernizacji infrastruktury informatycznej i
usprawnienia jej działania,
• Pomoc w wyborze nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego
zakup,
• Instalację, konfigurację i administrowanie siecią komputerową, stacjami roboczymi i
urządzeniami peryferyjnymi,
• Wdrażanie polityki bezpieczeństwa,
• Kompleksową obsługę serwerów oraz baz danych,
• Obsługę, budowę stron www,
• Helpdesk - wsparcie użytkowników w zakresie bieżących problemów,
• Stałą pomoc telefoniczną i osobistą.

Nasi Klienci _
• Polipak sp. z o.o.
• PIF – Polski Instytut finansowy
• Dako-art
• GGplast

Dodatkowe usługi _
• Opracowanie, wykonanie oraz wdrożenie oprogramowania dedykowanego,
• Monitoring ,
• Wykonanie sieci kablowych IT lub sieci WLAN, radiowych,
• Inteligentne domy,
• Internet radiowy, światłowodowy;
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Cennik _
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