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Popis produktu
Produkt zajišťuje veškeré služby spojené s výpočetní technikou, tiskovým řešením, výstavbou da-
tových sítí, nákup softwaru a uživatelskou podporu. Stará se o plynulý provoz procesů, založených 
na práci s výpočetní technikou a strukturovanou datovou sítí. Produkt poskytuje součinnost mezi ná-
jemníkem a externím poskytovatelem datových služeb, případně nabízí podporu pro běžné uživatele 
výpočetní techniky.Co klient získá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JEDEN KONTAKT PRO VŠECHNY ICT POŽADAVKY
Profesionální ICT služby 
Svědomité IT security 
Proaktivní přístup k ICT problematice a technologickým upgradům firemní sítě 
Pravidelnou kontrolu zabezpečení aktivních prvků 
Zprostředkování nejefektivnějších způsobů pro ochranu firemní sítě 
Flexibilní podporu a pomoc při běžných i komplikovanějších závadách 
Zvýhodněné dodávky aktivních prvků 
Možnost využití telekomunikačního poradenství 
Možnost pravidelné údržby firemní sítě

Komu je určen

Všem, kdo využívají ve své firemní 
struktuře výpočetní techniku, která 
maximalizuje pracovní efektivitu.

Všem, kterým záleží na hladkém 
chodu všech zařízení ve firemních 
sítích, na bezpečnosti a potřebují 
se spolehnout na komplexní IT 

služby.

Všem, kteří chtějí své personální 
kapacity využít efektivním způso-

bem a chtějí přenechat starost  
o svou datovou síť profesionálům.

Správa IT

http://www.facebook.com/arridere
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Parametry sítě
•

•

•
•

Služby zajišťuje zkušený ICT tým, který dokáže pracovat na úrovni klientského PC/korporátní 
sítě 
ICT tým má technické znalosti stále se rozvíjejícího ICT prostředí a pokročilá školení  
na jednotlivé aktivní prvky 
Nonstop telefonická podpora  
Možnosti výstavby a servisu v plánovaných a taktéž neplánovaných (krizových) termínech

Co potřebujeme znát, abychom Vám připravili ideální nabídku
•
•
•
•

Základní charakteristiku firemní sítě
Počet uživatelských stanic a požadovaných aktivních prvků 
Požadovanou úroveň zabezpečení 
Požadavek na SLA
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