informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch

infor mace po ruce

Dovolte, abychom vám stručně představili naše komplexní služby v oblasti informačních technologií a zpracování informací >>>
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poradíme

> kdykoliv, s čímkoliv

Naše nabídka nezačíná ani nekončí u dodávky informačních technologií. Poskytujeme skutečnou službu, která začíná zformulováním vašich myšlenek, požadavků a filozofie do konkrétních požadavků a plánů vašich informačních technologií.

• Soustřeďte se na podstavtu své činnosti a v oblasti IT využijte naše

zkušenosti.

poradenství je tu pro vyřešení běžných i koncepčních požadavků.
• Nebojte se na nás obrátit, vždy preferujeme individuální přístup.
• Naše doporučení bude respektovat vaše přání, naše zkušenosti i filozofii vaší firmy.
• I když vše funguje, přinášíme vám vždy více. To je naše péče o zákazníky.
• Odborné

>>> Každý úspěch začíná dobře promyšleným plánem. Proto i naše služby začínají poradenstvím, aby IT podporovaly vaše plány. >>>
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Vaše plány a požadavky zrealizujeme dodávkou informačních technologií a souvisejících služeb, které nejlépe vyhoví vašim nárokům na funkci s ohledem na dobrý poměr cena / výkon.

hardware - veškerá počítačová a digitální technika včetně přílušenství.
• Dodáme i nainstalujeme kancelářský, aplikační, bezpečnostní a další software.
• Vždy si můžete objednat spotřební materiál,
• Spolehlivý

jako jsou tonery, datová média, papíry a další kancelářské potřeby.
• Součástí každé dodávky je

přidaná hodnota
ve formě zprovoznění, instalace, a dalších nadstandardních služeb.

• Vysoká

spolehlivost a nadstandardní záruky jsou vaši výhodou.

>>> K úspěšné realizaci plánů jsou důležité správné „stavební kameny“. My Vám dodáme ty, které vytvoří pevné základy. >>>
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> ochotně, spolehlivě

Následná a trvalá podpora a péče o informační technologie i jejich uživatele je zárukou ochrany investice do informačních technologií a udržení jejich každodenní požadované funkce.

dohled umožňuje nepřetržitou kontrolu IT a včasné preventivní zásahy.
• K udržování agendy o Vašich technologiích, její konfiguraci a licencích slouží správa IT.
• Náš servis odstraní v krátké době vzniklé problémy vzdáleně nebo na místě.
• Když si nevíte rady s hardwarem, softwarem nebo dokumenty, je zde naše podpora.
• Skupinová nebo individání školení Vás budou udržovat na potřebné odborné úrovni.
• Vzdálený

>>> Sebelepší technologie by k úspěchu nestačily, kdyby nebyly tvořeny a spravovány každodenní pečlivou a odbornou prací >>>
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> odborně, zodpovědně

Nespokojíme se však s dílčími službami. Teprve naše nabízená ucelená řešení Vám přinesou
maximální využití všech možností moderních technologií.

řešení

• Máme pro Vás připravené
informačních systémů, sítí, komunikací a mnoho dalších užitečných systémů.
• Pro práci s IT Vám ukážeme možnosti maximálního využití jejich

technologií.

bezpečnost informačních systémů, dat, firem i uživatelů klademe zvláštní důraz.
• Pokud nechcete přímo vlastnit prostředky IT, nabízíme jejich outsourcing.
• Pod pojmem systémová integrace se skrývá budování informačního

• Na

systému zajišťující vzájemnou provázanost v rámci celé firmy a jejích činností.

>>> Každý úkol vyžaduje odpovídající řešení. I pro náročné úkoly Vám nabídneme řešení, která nebudou pro Vás zbytečně složitá >>>
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Strategií společnosti Gitech je odlišovat se svým přístupem k zákazníkům. Věříme, že i pro
Vás je důležité nejen co děláme, ale i to, jak to děláme. Partnerství, důvěra a dlouhodobá spolupráce spojená se širokým portfoliem služeb a odbornými znalostmi Vám vytváří prostor soustředit se na podstatu svého podnikání.
Vychutnejte si svoji profesionalitu, svoji práci, svůj úspěch!
Teď se na tyto důležité věci můžete plně soustředit. Jsou
Vám k dispozici nejmodernější informační a komunikační
technologie, které budou konečně pracovat pro Vás.
Jsme rádi, že vám tyto technologie přinášíme a můžeme pro
vás pracovat i my.

>>> Vyzkoušejte si v klidu vychutnat svoji ranní kávu!
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