EXTERNÍ SPRÁVA IT
Bezproblémový chod počítačové sítě a její zabezpečení by mělo být standardem.
My vám ho zajistíme, ať jste podnikatel, škola nebo státní instituce.

S externí správou IT máme dlouholeté zkušenosti. Díky různorodosti našich zákazníků si dokážeme
poradit s jakoukoliv komplikací. Postaráme se o plynulý provoz vašich serverů, počítačů, tiskáren,
informačních systémů nebo úložišť. Jsme specialisté v oboru externí správa počítačové sítě.
Naším cílem je, aby vše fungovalo správně a efektivně. Vyřešíme vaše požadavky, aniž by vás naši
technici rušili při práci. Přenechejte IT správu nám, a získejte tak více času, energie a peněz na růst
svého podnikání.

Správa IT zařízení pro malé
i středně velké podniky

Pravidelný IT reporting

Rozvoj počítačové
infrastruktury

Technická podpora na
místě, po telefonu nebo
e-mailem

Poradenství, dodání
a instalace hardwaru
a softwaru

Pronájem tiskáren, kopírek
a dalšího hardware

IT ŘEŠENÍ NA MÍRU
PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPONEX
Aneb jak jsme vyřešili provoz datové infrastruktury po rekonstrukci sídla firmy
EXPONEX s. r. o. je mezinárodní specialista v oblasti výstavnictví a pořádání odborných akcí.
S růstem společnosti přestala datová infrastruktura stačit aktuálním potřebám. Postarali jsme se
proto o zajištění nové datové infrastruktury, zajistili její bezchybný provoz a kompletně převzali
správu IT v nově rekonstruovaném sídle firmy.

ŘEŠENÍ DATOVÉ INFRASTRUKTURY

Zajistili jsme komplexní řešení technologií v těchto oblastech:
•
•
•
•
•

Strukturovaná kabeláž
Datové a elektrické rozvody
Kamerový, přístupový a docházkový systém
domovních telefonů
Telefonní IP ústředna
Elektronická zabezpečovací signalizace

•
•
•
•
•

Požární bezpečnost
Migrace dat do nové infrastruktury
Dodávka nového hardwarového
a softwarového vybavení
Konfigurace veškerých zařízení
Důkladné otestování systému

VÝHODY KOMPLEXNÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU COMIMPEX
Díky tomu, že máme pod kontrolou veškerá zařízení a IT správu, stačí firmě EXPONEX obrátit
se na jediného dodavatele k zajištění revizí a kontrol IT systému nebo vyřešení případných
technických potíží.

PROČ ŘEŠIT OUTSOURCING IT S NÁMI
Díky dlouholetým zkušenostem získaným na malých i velkých projektech jsme vyrostli v
odborníky na správu IT systémů a kyberbezpečnost a dokážeme se vypořádat s každou výzvou.

Zaujali jsme vás?
Ozvěte se nám!
+420 541 213 159

obchod@comimpex.cz

www.comimpex.cz

