Outsourcing informatyczny

Outsourcing IT – kompleksowa obsługa informatyczna firm
Outsourcing IT to świadczenie kompleksowych i profesjonalnych usług informatycznych
pozwalających na ciągłość działania i bezpieczeństwo Twojego biznesu. Nasza firma zapewnia opiekę
nad całą infrastrukturą IT.
Skup się na prowadzeniu swojego biznesu, kwestie informatyczne Twojej firmy pozostaw
naszym specjalistom.
Usługi świadczymy na terenie całego kraju (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk,
Lublin, Szczecin, Łódź, Rzeszów) oraz w wielu mniejszych miejscowościach.
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Zobacz, co możemy zrobić dla Ciebie i Twojej firmy:

Outsourcing Informatyczny – usługi IT dla firm
Kompleksowa obsługa Twojej firmowej infrastruktury sieciowej, zabezpieczenie sieci przed
wieloma zagrożeniami, jej konserwacja (rozwiązywanie pojawiających się problemów),
późniejsza modernizacja, całościowa administracja.
Doradztwo w doborze (specjalistycznego) oprogramowania ułatwiającego prowadzenie
Twojego biznesu (programy księgowe, ERP, systemy bazodanowe, programy graficzne,
projektowe, itp.) oraz późniejsza jego konserwacja, aktualizacja.
Doradztwo w doborze odpowiedniego sprzętu sieciowego (routery, przełączniki, zapory
ogniowe, urządzenia typu UTM, IPS, IDS, karty sieciowe, karty Wi-Fi).
Doradztwo w doborze indywidualnych podzespołów komputerowych (płyty główne, procesory,
pamięci RAM, zasilacze, karty graficzne, karty dźwiękowe, obudowy), np. w celu zwiększenia
mocy obliczeniowej posiadanych komputerów.
Doradztwo w doborze gotowych zestawów komputerowych w zależności od funkcji, jaką będą
spełniać, by posiadały odpowiednią moc obliczeniową i były maksymalnie wykorzystywane.
Doradztwo w doborze zestawów serwerowych, usług jakie będą świadczone, jak np.: usługa
katalogowa (Active Directory), wirtualizacja zasobów sprzętowych, serwer plików, serwer
wydruków, zapora ogniowa.
Doradzimy w wyborze najbardziej optymalnej drukarki czy urządzenia wielofunkcyjnego dla
Twojej firmy. Musi skanować, ma drukować w formacie A3, A4, musi posiadać dupleks,
drukować w kolorze, i ogólnie ma wytrzymać ciężką pracę przy zachowaniu rozsądnych
kosztów? Żaden problem, na pewno znajdziemy odpowiednie urządzenie.

Chociaż z drugiej strony może okazać się, że bardziej optymalnym rozwiązaniem będzie
wypożyczenie danego urządzenia. To również nie będzie żadnym problemem, wybierzemy i
wydzierżawimy optymalne urządzenie.
Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego systemu operacyjnego (Windows, Linux, MacOS), ale
także zainstalujemy i pokierujemy w sytuacjach, gdy będzie problem z jego działaniem.
Fachowo pomożemy Twoim pracownikom w pojawiających się problemach z obsługą
komputera. Program się nie uruchamia, nie możesz się zalogować, nie możesz wpisać litery „y”
czy „z” na klawiaturze? Jesteśmy do Twojej dyspozycji, zawsze.
Zabezpieczenie firmowych danych przed niesympatycznymi sytuacjami, jak awarie, kradzieże,
utratę danych.
I w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków – przed naszymi działaniami mającymi na
celu zabezpieczenie Twoich zasobów – odzyskiwanie danych z dowolnego nośnika.
Zapoznamy Cię z najnowszymi technologami jak przetwarzanie danych w chmurze, praca
grupowa, które na pewno ułatwią współprace nie tylko z pracownikami, ale i z klientami. Po
prostu ułatwią Ci prowadzenie Twojego biznesu.
Usuniemy pojawiające się sprzętowe awarie każdego urządzenia, niedziałająca drukarka,
niewłączający się komputer, spalony zasilacz, popsuty monitor, i znacznie więcej. Poradzimy
sobie z każdą awarią.

Opieka informatyczna dla firm – bezpieczne IT w twojej
firmie
Korzyści wynikające z usługi:
Zmniejszysz koszty prowadzenia swojej działalności. Będą one przewidywalne – od początku
wiesz, jakie będą koszty.
Nie będzie konieczne zatrudnianie pracownika.
Stała dostępność i natychmiastowe wsparcie – szybka reakcja na wszelkie awarie.
Natychmiastowe działanie w kryzysowych sytuacjach.
Spokojny sen – możesz spać spokojnie wiedząc, że nad wszystkim czuwają specjaliści.
Możliwość zdobycia wiedzy i korzystania z najnowszych rozwiązań.
Zdecydowana poprawa jakości usług informatycznych – otrzymujesz usługi na najwyższym
poziomie.
Profesjonalna obsługa informatyczna już od 422zł netto miesięcznie z okresem ważności pakietu do 3
miesięcy. Im większy pakiet, tym niższa jego cena w przeliczeniu na jedną godzinę. Przy pakiecie 30
godzin cena za jedną godzinę zmniejsza się ze 140zł netto do 106zł netto za godzinę. Dokonując
zakupu w pakiecie z innymi usługami, oferujemy atrakcyjne rabaty. Ważność pakietu 30 godzin to aż
12 miesięcy. Oznacza to, że kupując pakiet np.: 30 godzin obsługi IT można go wykorzystać w ciągu
całego roku. Czyli np.: 30 godzin rozbić na 12 miesięcy co daje 2,5 godziny na miesiąc. Przy
większych potrzebach pakiety mogą być dowolnie zwiększane. Zapraszamy do zadawania pytań
naszym konsultantom.

Tani Outsourcing IT na wysokim poziomie. Obsługa informatyczna dla firm na terenie całego kraju.
Rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb:
Obecnie posiadamy przygotowane trzy pakiety outsourcingu informatycznego – pakiet 3, 7 oraz 15
godzinny. Biorąc jednak pod uwagę różne formy prowadzonej działalności nic nie stoi na
przeszkodzie, by dostosować usługi indywidualnie do potrzeb Twojej firmy.
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