
TISKOVÉ !E"ENÍ
(#eet management)
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•  Anal!zy (audit) tiskového prost"edí
•  Návrh, dodávka, správa a "ízení 
 provozu v#ech prost"edk$ 
 pro kancelá"skou tvorbu dokument$
 (tiskárny, kopírky, multifunk%ní za"ízení,
 skenery, faxy, monitorovací systémy).
•  Prodej tiskov!ch za"ízení
•  Pronájem
•  Outsourcing
•  Servisní smlouva

•  Standardizace, 100% kontrola 
 a úspory 10-20 % dle rozsahu prost"edí
•  Zpracování anal!zy (auditu) 
 nezávisl!m pohledem 
•  Pr$b&'né vyu'ívání nejnov&j#í 
 tiskové techniky a trend$, 
 bez nutnosti investic
•  Uvoln&ní kapacit pracovník$ v IT odd&lení 
 pro d$le'it&j#í úkoly
•  Zv!#ení úrovn& kvality slu'by, 
 zabezpe%ení p"ístupu, monitoring 
 a reporting pr$b&hu slu'by
•  Internetové rozhraní pro help desk 
 a objednávání r$zn!ch typ$ po'adavk$
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DODÁVKY NOTEBOOK", OSOBNÍCH PO#ÍTA#", 
SERVER", DISKOV!CH POLÍ, ZÁLOHOVACÍCH KNIHOVEN,

 AKTIVNÍCH PRVK", LOADBALANCER", 
IP TELEFONIE A ZDROJ" NEP$ERU%ITELNÉHO NAPÁJENÍ, 

V#ETN& ZAJI%T&NÍ SERVISNÍ PODPORY A NÁSLEDN!CH SLU'EB, 
KOMPLEXNÍ REALIZACE DATOV!CH CENTER

•  Dodávky notebook!, osobních po"íta"!, 
server!, diskov#ch polí, zálohovacích knihoven, 
aktivních prvk!, loadbalancer!, IP telefonie 
a zdroj! nep$eru%itelného napájení, 
v"etn& zaji%t&ní servisní podpory 
a následn#ch slu'eb, 
komplexní realizace datov#ch center

•  Zaji%t&ní servisní podpory p$ímo od v#robce 
i vlastní pokrytí po celé (R 
sítí vlastních servisních st$edisek

•  Vlastní HelpDesk a HotLine a' 7x24

•  Obchodní partnerství a úzká spolupráce 
se sv&tov#mi v#robci hardware 
p$ímá obchodní i technická podpora od v#robc!

•  Zaji%t&ní následn#ch slu'eb 
certi)kovan#mi profesionály: 
servisní podpora, instalace, implementace, 
integrace, dohled, 
administrace a správa dodan#ch za$ízení

•  Presales podpora v úzkém partnerství s v#robci: 
návrhy $e%ení, prezentace, studie proveditelnosti, 
proof of concept
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•  Dodávky so!ware a SW "e#ení 
od sv$tov%ch poskytovatel& Microso!, 
Dell/EMC, Microfocus, IBM, VMware, 
Symantec, Veritas a dal#ích

•  Zaji#t$ní produktové podpory 
p"ímo od poskytovatele i vlastní pokrytí 
po celé 'R sítí vlastních dohledov%ch st"edisek

•  Dodávky, instalace a implementace, 
dohled a správa a rozvoj "e#ení: 
zálohování a archivace dat, 
d&v$ryhodná a garantovaná úlo(i#t$, 
systémy pro správu a ob$h dokument& a work)ow

•  Vlastní HelpDesk a HotLine a( 7x24

•  Obchodní partnerství a úzká spolupráce 
se sv$tov%mi v%robci hardware 
p"ímá obchodní i technická podpora od v%robc&

•  Zaji#t$ní následn%ch slu(eb 
certi*kovan%mi profesionály: 
instalace a implementace, administrace, 
dohled a správa a rozvoj "e#ení

•  Presales podpora v úzkém partnerství s v%robci: 
návrhy "e#ení, prezentace, studie proveditelnosti, 
proof of concept

DODÁVKY SOFTWARE A SW "E#ENÍ
V$ETN% ZAJI#T%NÍ PRODUKTOVÉ PODPORY

A NÁSLEDN!CH SLU&EB


