Instalacja sieci komputerowych Kraków
Cena netto: 0,00 zł
Instalacja sieci komputerowych zapewnia dostęp użytkowników do wspólnych zasobów
(plików, katalogów, baz danych), zgromadzonych na różnych komputerach, lub do
podłączonych oddzielnie urządzeń peryferyjnych (np. drukarka, ploter). Wykorzystując
nowoczesne oprogramowanie, sieć wspomaga komunikację i wymianę informacji między
użytkownikami. Przede wszystkim jednak zapewnia stały dostęp do aplikacji biznesowych
umożliwiających firmie kontrolowanie procesów zachodzących w firmie.
Dostęp komputera do sieci komputerowej odbywa się za pośrednictwem interface’u sieciowego.
Niektóre z komputerów działających w sieci mogą pełnić specjalne funkcje, np. serwerów,
bram, mostów lub routerów. Inne po prostu korzystają z udogodnień tworzonych przez sieć, np.
dzielenia zasobów. Dostosowana do potrzeb firmy instalacja sieci komputerowych zapewni
Państwu optymalne warunki pracy.
Zaprojektujemy dla Państwa firmy sieć typu LAN. Instalacja sieci komputerowej zakłada
oczywiście profesjonalną diagnostykę potrzeb Klienta. Uwzględnimy przy tym:
●

●
●

●
●
●
●

●

●

●

dobór właściwej platformy sprzętowej i programowej,
bezpieczeństwo (konfigurowanie routerów, instalacja i konfiguracja zapór ogniowych
(firewalls),
konfigurację sieci w oparciu o łącza stałe lub radiowe (WAN, DSL, aDSL),
instalację okablowania strukturalnego (sieć komputerowa, telefoniczna i zasilania
dedykowanego),
instalację i konfigurację oprogramowania,
konfigurację serwerów internetowych,
konfigurację dostępu do Internetu,
możliwość zastosowania systemów okablowania strukturalnego takich firm jak: Molex, AMP,
Panduit, Reichle & De-Massari
dedykowaną instalację zasilającą, zabezpieczającą serwery, bramy, routery, zapory ogniowe i
inne urządzenia sieciowe najistotniejsze dla ochrony w sieci przed niebezpiecznymi wpływami
zaniku lub braku napięcia sieciowego
pomoc przy załatwianiu formalności w zakresie pozyskiwania łączy od operatorów i
wypełniania związanych z tym formularzy,
dobór optymalnych rozwiązań ekonomicznych wraz z kalkulacją kosztów.

Instalacja sieci komputerowej przez naszych specjalistów będzie w pełni odpowiadać
potrzebom i możliwościom Twojej firmy. Korzystając z naszych usług otrzymasz:
●
●
●
●

terminowo wykonane usługi najwyższej jakości,
doświadczenie informatyczne,
wysokiej klasy materiały za rozsądną cenę,
osprzęt sieciowy renomowanych i sprawdzonych firm,
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●
●
●

legalne oprogramowanie w atrakcyjnych cenach,
długie okresy gwarancji oraz krótki czas reakcji serwisowej,
rozsądne ceny i okresy płatności.

Po zakończeniu instalacji oferujemy opiekę serwisową oraz administrację sieci.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zapytania ofertowego. W zamówieniu
należy uwzględnić:
●
●

●

●
●
●
●

Ilość komputerów, które mają być przyłączone do sieci,
Projekt rozmieszczenia gniazd sieciowych, telefonicznych, elektrycznych, szafy
dystrybucyjnej, skrzynki z bezpiecznikami.
Ile urządzeń peryferyjnych (drukarki, plotery, print serwery i inne) ma być przyłączonych do
sieci?
Czy projektowana sieć będzie nową siecią, czy rozszerzeniem już istniejącej?
Jeśli jest już sieć, to na jakich rozwiązaniach i urządzeniach jest oparta?
Czy sieć ma mieć możliwość łączenia się komputerów przenośnych drogą radiową?
Czy sieć ma być podłączona do Internetu?

Instalacja sieci komputerowej to optymalne rozwiązanie dla uzyskania najwyższej jakości i
komfortu pracy na sprzęcie komputerowym.

Przyjedziemy do Państwa firmy
Szybko!
Spełnimy Państwa potrzeby
Profesjonalnie!
Nauczymy jak efektywnie wykorzystać systemy informatyczne
Zabezpieczymy systemy IT przed awarią!
Pamiętaj! „Nikt nie boi się robić tego co robi dobrze”
Dlatego my w szczególności zadbamy o Twoje przyszłe samopoczucie ponieważ na wszystkie
usługi informatyczne udzielamy gwarancji.
Dzwoń już teraz! +48 12 654 31 13 Jesteśmy już jest w drodze!
Dojazd bezpłatny na terenie:
Kraków Stare Miasto
Kraków Grzegórzki
Kraków Prądnik Czerwony
Kraków Prądnik Bały
Kraków Krowodrza

Kraków Dębniki
Kraków Łagewnki
Kraków Borek Fałęcki
Kraków Swoszowice
Kraków Podgórze Duchackie

Kraków Podgórze
Kraków Czyżyny
Kraków Mistrzejowce
Kraków Bieńczyce
Kraków Wzgórza Krzesławcke
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Kraków Bronowice
Kraków Zwierzyniec

Kraków Bieżanów
Kraków Prokocim

Kraków Nowa Huta

HERION - Twój IT Partner
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