


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Specjalizujemy się w serwisowej opiece informatycznej. Klienci powierzają nam swoje
systemy IT bez obaw, bo wiedzą, że najlepiej jest, gdy zajmują się nimi fachowcy. 

W ramach współpracy oferujemy następujące usługi informatyczne:

Wykonujemy również strony internetowe oraz udostępniamy hosting serwerów wirtualnych, 
w tym także serwerów dedykowanych. Z naszą pomocą możesz liczyć na odzyskanie 
utraconych danych.

CLOUD Obsługa IT Data Center

Backup on-line Programowanie Audyty IT, 
audyt bezpieczeństwa

Sprzedaż sprzętu IT 
i oprogramowania

Sprzedaż sprzętu 
poleasingowego Usługi telekomunikacyjne



NASZE USŁUGI
Świadczone przez nas usługi informatyczne obejmują:

W każdym przypadku nasze usługi dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, 
prowadzonej przez niego działalności, liczby stanowisk pracowniczych oraz innych istotnych 
czynników. Dotyczy to zarówno liczby komputerów i serwerów, jak również częstotliwości 
naszych wizyt.

W ramach oferowanych usług informatycznych reagujemy na wezwania w możliwie 
najkrótszym czasie, a naszym priorytetem jest zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa. 
Umowa na świadczenie przez nas informatycznych usług outsourcingowych daje klientom 
pewność, że bez względu na czas i rodzaj usterki komputerowej mogą liczyć na specjalistyczną 
pomoc. Z kolei regularna diagnostyka sprzętu oraz oprogramowania IT pozwoli na uniknięcie 
niepotrzebnych przestojów w pracy.

• Instalowanie i konfigurację oprogramowania systemowego i użytkowego,

• Administrację systematów IT, w tym: Windows, iOS oraz Linux,

• Zarządzanie licencjami,

• Helpdesk – rozwiązywanie problemów użytkowych,

• Strategie tworzenia kopii zapasowych.



Outsourcing IT

Ich wybór to gwarancja:

Usterki komputerów często potrafią zdezorganizować dzień pracy w biurze czy przedsiębiorstwie. Jeśli masz dość takich sytuacji, może 
warto pomyśleć o tym, aby powierzyć usługi informatyczne naszej firmie, świadczącej outsourcing IT? Dla takich klientów jak ty 
przygotowaliśmy różne pakiety do wyboru. 

Projektujemy i tworzymy 
oprogramowanie według 

indywidualnych potrzeb klientów.
 Koncentrujemy się na 

rozwiązaniach autorskich 
webowych oraz mobilnych.

Obniżenia kosztów w firmie – odchodzi bowiem kwestia zatrudnienia
informatyka i ponoszenia w związku z tym dodatkowych opłat (np. składek ZUS)

Tworzenie oprogramowania 
– usługi programistyczne

Doradztwa przy rozwiązaniach teleinformatycznych – w tym również w zakresie 
sprzętuczy oprogramowania

Preferencyjnych cen na sprzęt komputerowy

Okresowej kontroli oraz konserwacji sprzętu komputerowego

Profesjonalnego administrowania firmowymi serwerami.

Całodobowego wsparcia specjalistów, którzy pomogą przy każdej usterce



W każdej firmie istnieje potrzeba wykonania różnych prac z zakresu IT, które mają na celu usprawnienie i udoskonalenie jej działań. 
To między innymi:

Prace te wymagają profesjonalizmu i interdyscyplinarnej wiedzy, dlatego jesteśmy gotowi przeprowadzić następujące czynności:

Budowa baz danych na MS SQL, 
my SQL lub Access.

Audyt potrzeb wraz z opisem. Projekt rozwiązania i szczegółowe
 objaśnienie zadania do wykonania.

Wykonanie aplikacji, prac 
programistycznych i baz danych.

Dokumentacja z wykonanych prac 
programistycznych.

Rozwój aplikacji i baz danych 
o interface.

Maintenance do gotowych aplikacji
i baz danych.

Pisanie prostych lub złożonych 
aplikacji specjalistycznych.

Import lub eksport danych między 
systemami informatycznymi.
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