CHCETE
VE VAŠÍ

TISKOVÉ ŘEŠENÍ
(fleet management)
CO NABÍZÍME
• Analýzy (audit) tiskového prostředí
• Návrh, dodávka, správa a řízení
provozu všech prostředků
pro kancelářskou tvorbu dokumentů
(tiskárny, kopírky, multifunkční zařízení,
skenery, faxy, monitorovací systémy).
• Prodej tiskových zařízení
• Pronájem
• Outsourcing
• Servisní smlouva
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VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

• Standardizace, 100% kontrola
a úspory 10-20 % dle rozsahu prostředí
• Zpracování analýzy (auditu)
nezávislým pohledem
• Průběžné využívání nejnovější
tiskové techniky a trendů,
bez nutnosti investic
• Uvolnění kapacit pracovníků v IT oddělení
pro důležitější úkoly
• Zvýšení úrovně kvality služby,
zabezpečení přístupu, monitoring
a reporting průběhu služby
• Internetové rozhraní pro help desk
a objednávání různých typů požadavků

DODÁVKY NOTEBOOKŮ, OSOBNÍCH POČÍTAČŮ,
SERVERŮ, DISKOVÝCH POLÍ, ZÁLOHOVACÍCH KNIHOVEN,
AKTIVNÍCH PRVKŮ, LOADBALANCERŮ,
IP TELEFONIE A ZDROJŮ NEPŘERUŠITELNÉHO NAPÁJENÍ,
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ SERVISNÍ PODPORY A NÁSLEDNÝCH SLUŽEB,
KOMPLEXNÍ REALIZACE DATOVÝCH CENTER
CO NABÍZÍME
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• Dodávky notebooků, osobních počítačů,

• Obchodní partnerství a úzká spolupráce

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

serverů, diskových polí, zálohovacích knihoven,

se světovými výrobci hardware

aktivních prvků, loadbalancerů, IP telefonie

přímá obchodní i technická podpora od výrobců

a zdrojů nepřerušitelného napájení,

• Zajištění následných služeb

včetně zajištění servisní podpory

certifikovanými profesionály:

a následných služeb,

servisní podpora, instalace, implementace,

komplexní realizace datových center

integrace, dohled,

• Zajištění servisní podpory přímo od výrobce
i vlastní pokrytí po celé ČR
sítí vlastních servisních středisek
• Vlastní HelpDesk a HotLine až 7x24

administrace a správa dodaných zařízení
• Presales podpora v úzkém partnerství s výrobci:
návrhy řešení, prezentace, studie proveditelnosti,
proof of concept

DODÁVKY SOFTWARE A SW ŘEŠENÍ
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PRODUKTOVÉ PODPORY
A NÁSLEDNÝCH SLUŽEB
CO NABÍZÍME
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• Dodávky software a SW řešení

• Obchodní partnerství a úzká spolupráce

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

od světových poskytovatelů Microsoft,

se světovými výrobci hardware

Dell/EMC, Microfocus, IBM, VMware,

přímá obchodní i technická podpora od výrobců

Symantec, Veritas a dalších
• Zajištění produktové podpory

• Zajištění následných služeb
certifikovanými profesionály:

přímo od poskytovatele i vlastní pokrytí

instalace a implementace, administrace,

po celé ČR sítí vlastních dohledových středisek

dohled a správa a rozvoj řešení

• Dodávky, instalace a implementace,

• Presales podpora v úzkém partnerství s výrobci:

dohled a správa a rozvoj řešení:

návrhy řešení, prezentace, studie proveditelnosti,

zálohování a archivace dat,

proof of concept

důvěryhodná a garantovaná úložiště,
systémy pro správu a oběh dokumentů a workflow
• Vlastní HelpDesk a HotLine až 7x24

