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Obsluga Firm -OUTSOURCING INFORMATYCZNY już od 300 zł

W ramach usług outsourcingu oferujemy Państwu kompleksową opiekę nad firmowymi serw
erami
,
komputerami

i oprogramowaniem. Rozwiązujemy problemy związane z projektowanie infrastruktury
informatycznej, zakupem odpowiedniego sprzętu i jego konfiguracją. Doradzamy, na każdym
kroku wspieramy fachową wiedzą i realizujemy potrzeby związane z rozwojem
technologicznym w Państwa

firmie. Wspieramy również jej bieżącą działalność poprzez eliminację codziennych problemów
pojawiających się w czasie pracy z komputerem. Dzięki takim rozwiązaniom nie muszą
Państwo tracić swojego cennego czasu
na kolejne próby naprawy niedziałającego sprzętu czy skomplikowaną instalację
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oprogramowania. W końcu możecie nie zawracać sobie tym głowy i zlecić to wszystko naszym
specjalistom.W przeciwieństwie do konkurencji
twoim serverem/serverami zajmuje się zawsze grupa 2
administratorów - dzieki czemu
nie zostaniesz sam jak jedna osoba weźmie urlop
albo będzie chwilowo nie dostępna

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:
Sieci komputerowe:
-

Projektowanie sieci lokalnych (Lan) oraz bezprzewodowych Wi-Fi
Projektowanie HOT SPOT CENTER
Konserwacja oraz serwis
Administracja (routery, switche, etc)

Sprzet komputerowy:
- stacje robocze (nowe, poleasingowe)
- serwery (Dell,HP, IBM) - poleasingowe
Usługi administracyje:
- Instalacja, konfiguracja oraz administracja systemami operacyjnymi: - ceny juz od 300 zł
!!!!
1.
2.
3.
4.

Linux
Unix (AIX / Solaris / Opensolaris)
Windows 2003, windows 2008
wirtualizacja (Vmware, Citrix, Xen, Openvz)

- Pomoc przy doborze serverów wg wymagań i specyfikacji oraz pomoc w znalezieniu odp
kolokacji
- Tworzenie kopii zapasowych danych (serwera, stacji roboczej)
- Kopie zapasowe baz danych, administracja bazami
- Projektowanie baz danych
- Administracja serwerami lokalnymi jak i zdalnymi.

2/3

Obsługa Firm

wtorek, 29 marca 2011 18:58 - Poprawiony niedziela, 19 czerwca 2011 17:58

-

Serwery poczty, serwery www, bazy danych
Administracja - sprawy bieżące
Naprawa istniejących systemów operacyjnych
Wiele wiele innych

Usługi dodatkowe:
-

Audyty bezpieczeństwa i pentesty
Optymalizowanie pracy systemów i sieci informatycznych
Konfiguracja zabezpieczeń i ochrony antywirusowej i antyspamowej
Usuwanie złośliwego oprogramowania
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