O Nas

Od lat zajmujemy się informatyką, właściwie to od 1996 roku. To długo, na prawdę długo. Dla
tej branży to lata świetlne w porównaniu do innych specjalności, śmiało można powiedzieć, że
jest to jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie. Dziś informatyka jest niemalże
wszędzie.

My pomożemy Ci ją zrozumieć ... dotychczas zajmowaliśmy się m.in.:

opracowaniem polityk bezpieczeństwa oraz procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz
z wdrażaniem polityk ochrony danych osobowych, rejestrowaniem zbiorów w GIODO, zakupem
i nadzorem nad podpisami kwalifikowanymi, instalacjami i migracjami środowisk pocztowych z
zewnętrznych hostingów do siedzib Klienta, instalacjami i konfiguracjami systemów do backupu
danych, zakupami i wdrożeniami systemów awaryjnego zasilania infrastruktury IT,
projektowaniem, instalowaniem i konfigurowaniem systemów routingu, budowaniem sieci
VLAN, konfigurowaniem systemów do rozliczalności zasobów IT, zakupem sprzętu i
oprogramowania do zestawienia połączeń VPN pomiędzy oddziałami wraz z indywidualnym
dostępem użytkowników, budowaniem rozległych sieci WiFi, budowaniem mostów sieciowych i
„plastrów miodu”, kaskadowaniem i linkowaniem central oraz systemów Videokonferencji po
VPN, uruchamianiem telefonii IP, nadzorem nad wdrożeniami systemów elektronicznego
obiegu dokumentów, zakupem i modernizacją sprzętu IT, wdrożeniami Centrum Przetwarzania
Danych na platformie VMWARE, nadzorem nad wdrożeniem systemu ERP, administrowaniem
sieciami informatycznymi, projektowaniem sieci, przygotowywaniem i opracowywaniem nowych
rozwiązań technologicznych, testowaniem, serwisem i zarządzaniem systemami kontroli
dostępu, opracowywaniem standardów i struktur sieci informatycznych, fazy projektowe;
standaryzacja środowisk informatycznych, fazy wdrożeniowe; opracowywanie dokumentacji
technicznych, budową sieci radiowych, sprzedażą usług internetowych, dostępu do Internetu,
administrowaniem systemami Microsoft, Novell NetWare, Linux, opracowywaniem nowych
rozwiązań technologicznych, przygotowywaniem części merytorycznej ofert na systemy
informatyczne, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych, administrowaniem
systemami automatycznej identyfikacji i kontroli dostępu, pomocą techniczną na rzecz działów
IT, Outsourcingiem IT, planowaniem wdrożeń oraz działań sfery IT, przeprowadzaniem
audytów, opracowywanie standardów i struktur sieci teleinformatycznych, pośredniczeniem przy
zakupach technologii oraz sprzętu, opiniowaniem proponowanych rozwiązań przez inne firmy,
rozpoznawaniem rynku rozwiązań i nowoczesnych technologii, sprzedażą sprzętu
teleinformatycznego, komputerowego, oprogramowania oraz innych usług informatycznych,
kształtowaniem polityki jakości projektu, opracowywaniem rentowności oraz kosztów projektów,
organizowaniem spotkań i prezentacji, usprawnianiem obiegu informacji - organizacji pracy.
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