KATALOG
POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

NEBUĎTE NA SVÉ
IT SAMI

SPRÁVA IT

CO ZÍSKÁTE?

TECHNIK JAKO SLUŽBA

•

jistotu, že Vám kdykoliv a kvalifikovaně
pomůžeme s čímkoliv z oboru IT

•

zbavení se starostí – IT bude fungovat
a neočekávané potíže budou řešeny rychle
a správně

•

úsporu času – zbavíme Vás prostojů a zdržení
z důvodu nefunkčních, pomalých nebo špatně
nastavených IT prostředků

•

úsporu nákladů – cena služby je vždy nižší než
náklady na zaměstnání vlastního IT správce

•

bezpečí – to nejcennější tj. Vaše data např.
know-how, databáze zákazníků, obchodní
smlouvy budou chráněna proti útoku zvenčí
i zevnitř.

Můžete se spolehnout na to, že budete mít stále k dispozici
pomoc spolehlivého a kvalifikovaného odborníka, který vyřeší
Vaše požadavky v čase a způsobem, který Vám vyhovuje?
Využitím této služby získáte jistotu, že Vaše IT bude fungovat
tak jak má a už nebudete číst nebo poslouchat zprávy
„Už zase něco nefunguje“.

SLUŽBA PŘESNĚ NA MÍRU

NEJČASTĚJI SPRAVOVANÉ TECHNOLOGIE
•

počítače, notebooky, tablety, mobily

•

Volitelný rozsah spravovaných technologií

•

počítačové a bezdrátové sítě

•

Vzdálený servis a podpora uživatelů

•

servery a disková pole

•

Pravidelná návštěva techniků u Vás

•

tiskárny

•

Volitelné termíny reakce a vyřešení požadavku/problému

•

zálohování a archivace

•

Správa licencí

•

kamerové a zabezpečovací systémy a mnoho dalšího...

•

Školení uživatelů a správců a mnoho dalšího...
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DOHLED IT

| UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ PRO IT

ZÍSKEJTE KOMPLETNÍ
PŘEHLED NAD IT

DOHLED IT

CO ZÍSKÁTE?
•

komplexní nástroj pro dohled IT prostředí
(servery, disková pole, notebooky, tiskárny,
switche, routery…)

•

vzdálenou podporu uživatelů
(plná licence TeamViewer v ceně)

•

automatickou rutinní údržbu zařízení
Identifikaci chybových stavů na dohledovaných
zařízeních s automatickým upozorněním

•

přehledné vyhodnocení dostupnosti zařízení
a služeb

•

inventarizaci zařízení včetně nainstalovaného
software

•

integrovanou antivirovou ochranu

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Na jednom místě vidíte, jaké IT prostředky provozujete, v jakém
jsou stavu, jakou mají konfiguraci a nainstalovaný software.
Můžete ihned a vzdáleně reagovat na požadavky uživatelů
nebo vzniklé problémy efektivně je řešit. Rutinní činnosti
navíc mohou probíhat automaticky. Systém je dostupný
prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace
odkudkoliv, kdykoliv a samozřejmě bezpečně.

FLEXIBILITA A TRANSPARENTNOST
Rozsah služby Dohled IT můžete měnit podle svých potřeb.
Můžete měnit počty dohledovaných zařízení, jejich typy,
antivirovou ochranu, způsoby a rozsah notifikací, vazbu na
helpdesk i rozsah automatických činností a to přesně podle
toho jak to vyžaduje reálný provoz. Služba je poskytována bez
jakéhokoliv závazku za Vaší strany. Zkrátka máte plnou
kontrolu nad podnikovým IT.
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SPRÁVA IT

| NEBUĎTE NA SVÉ IT SAMI
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INTELIGENTNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

PROFI WIFI
ŠKÁLOVATELNÉ, STABILNÍA ROBUSTNÍ
S rozšiřováním technologií vyžadující kvalitní bezdrátové sítě je
třeba vytvářet sítě stabilní, jednoduše rozšířitelné a podporující
pokročilé funkce. Tyto požadavky jsou společným prvkem pro
všechny typy realizací, ať jde o malou instalaci s minimálními

CO ZÍSKÁTE?
•

stabilní bezdrátovou síť pro provoz i těch
nejnáročnějších aplikací (informační, kamerové
a zabezpečovací systémy, online terminály,
mobilní vozíky apod.)

•

nízké náklady na vybudování a správu sítě

•

vysokou bezpečnost se zabezpečením
odpovídajícím a armádní nebo bankovní úrovní

•

centrální správa sítě v místě nebo vzdáleně

•

automatické bezvýpadkové předávání klientů mezi
jednotlivými vysílači pro maximální propustnost,
stabilitu, sílu signálu a rozložení zátěže

•

automatickou optimalizaci sítě pro co největší
propustnost a stabilitu

•

automatickou lokalizaci možných nebo reálných
útoků s účinnou obranou proti nim

•

funkci přihlášení přes login page – vlastní
stránka, automatické přesměrování, facebook
přihlášení aj.

•

škálovatelnost sítě dle aktuálních potřeb
s mnoha technickými variantami řešení
(HW kontroler, virtuální kontroler s umístěním
ve Vaší síti nebo v Cloudu)

•

komplexní službu od návrhu sítě, přes její
realizaci, měření pokrytí až po její údržbu

požadavky až po ty velké, kde jsou vyžadovány veškeré
pokročilé funkce a vlastnosti WI-FI sítí.

DETAILNÍ PŘEHLED O PROVOZU
Součástí dodané sítě je i přehledné rozhraní, ve kterém můžete
získat detailní přehled o provozu na síti, pokrytí v definovaných
zónách, provozu jednotlivých klientů, které je dostupné
odkudkoliv. V pravidelných intervalech probíhá kontrola sítě
identifikující případná rušení jinými vysílači a kontrola
dostupnosti jednotlivých vysílačů tak, aby byl zachován
bezproblémový chod celé sítě.
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PROFI WIFI

| INTELIGENTNÍ SÍTĚ

DOKONALÝ PŘEHLED
O DĚNÍ VE SKLADU A VÝROBĚ

MOBILNÍ
TERMINÁLY

CO ZÍSKÁTE?

RŮZNÉ POŽADAVKY, RŮZNÉ REALIZACE

•

významná úspora času a rutinní práce – odpadá
hledání volných míst, zboží a papírování

•

prakticky nulová chybovost při evidenci
skladových nebo výrobních operací

•

rychlé vyhledávání a identifikace zboží
nebo výrobků

•

rychlý příjem a výdej ze skladu načítáním
čárových/RFID kódů jednotlivých položek
na skladových dokladech.

•

informovanost zákazníka o stavu vyskladnění na
informačním panelu, webovém portálu nebo v SMS

•

vyhodnocení a přehledy docházky, odpracovaných
časů, nepřítomností a dalších akcí
zaměstnance

•

bezproblémové inventury, včetně neblokačních
a částečných, pouze na vybraných pozicích
ve skladu. Vyhodnocení činnosti skladníků nebo
operátorů – délka operace, počet manipulovaných
kusů, trasa vyskladnění

•

automatizaci operací např. formou vytištění
etikety po zvážení produktu nebo záznam balící
operace po načtení balícího listu.

•

propojení s vašimi informačními systémy

Každý zákazník má své speciﬁcké požadavky na sběr
informací o prováděných činnostech, pohybu zboží či
materiálu nebo evidenci práce jednotlivých pracovníků.
Pro někoho je postačující vyřešit snímání čárových kódů při
každodenním prodeji zboží, jiný potřebuje označovat své
výrobny čárovými kódy, které obsahují veškeré informace
o výrobku. Pomůžeme Vám navrhnout tu správnou technologii
pro co nejhladší chod Vaší firmy.

USNADNĚNÍ PRÁCE
Mobilní terminály usnadňují práci skladníkům nebo
operátorům v terénu. Ti s jejich pomocí mohou pracovat
mnohem efektivněji bez nutnosti složitého vyplňování tabulek
či jiných dokumentů. Uživatel mající v ruce terminál, vždy ví, co
je třeba udělat a všechny úkony při prováděných operacích jim
systém seřadí podle předem zadaných kritérií. Mohou se tak
soustředit na samotnou práci místo na hledání zboží či
materiálu, papírování nebo neustálého odbíhání od rozdělané
práce k počítači. Manažeři pak mají v reálném čase perfektní
přehled o pohybu všech zásob a zboží.

IDENTIFIKACE
ZBOŽÍ

PŘESNÁ EVIDENCE

PRŮMYSLOVÉ
TERMINÁLY

ČTEČKY
ČÁROVÝCH KÓDŮ

Díky globálnímu pohledu na evidenci získáte přehled nad rychlostí jednotlivých úkonů, pohybu zboží
a materiálu nebo vytížení lidských a technických zdrojů. Pomocí 2D/3D čárových kódů nebo NFC čipů
přesně identiﬁkujete konkrétní zboží, materiál, obal, konkrétního skladníka nebo lokalitu zboží.

MOBILNÍ TERMINÁLY

| POHYB A UMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ POD KONTROLOU

VOZÍKOVÉ
TERMINÁLY
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JEN MÁLO VĚCÍ JE RYCHLEJŠÍ
NEŽ ZTRÁTA DAT

ZÁLOHOVÁNÍ DAT
VŠICHNI ŘEŠÍ, MÁLO KDO VYŘEŠÍ

DŘÍVE NEŽ BUDE POZDĚ

Problematiku zálohování řeší ze svého pohledu každá

Důkladnou analýzou Vašeho prostředí, požívaných aplikací

společnost. Ne vždy je takovýto pohled správný a mnohdy

a chováním uživatelů navrhneme nejefektnější způsob

nepokrývá veškerou problematiku a požadavky na obnovení

zálohování, ukládání a jejich archivaci. Toto se mnohdy řeší až

chodu aplikací nebo dat. Pomůžeme Vám sestavit

když je „pozdě“, kdy dojde k samotné ztrátě dat nebo

zálohovací plán a zvolit ty správné zálohovací nástroje pro ty

nefunkčnosti důležitých počítačů, serverů nebo aplikací.

splnění Vaších požadavků.

BEZPEČNOST
Kompletní proces zálohování splňuje nejvyšší bezpečnostní
kritéria včetně šifrování ukládaných záloh a archívů.
Pro různé typy hrozeb a scénářů vytváříme různé způsoby
ochran a nástrojů pro co nejvyšší ochranu vašich prostředků.

VYUŽITÍ VÍCE POBOČEK
•
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ZÁLOHOVÁNÍ DAT

má-li Vaše společnost pobočky a nejen centrálu i tyto Vám pomůžeme ochránit nejen proti
ztrátě dat, ale také proti dalším hrozbám dnešní
doby. Pobočky můžou být zároveň použity jako
lokality pro geograficky rozdílné uložení záloh
a tím zajistíte maximální bezpečnost uložení
záloh.

| JEN MÁLO VĚCÍ JE RYCHLEJŠÍCH NEŽ ZTRÁTA DAT

KOMPLETNÍ TISKOVÁ ŘEŠENÍ

TISK

NÁKLADY POD KONTROLOU
Evidujeme účtování tisku jednotlivých stran dle velikosti a barvy
a Vy tak víte kolik a jakých stran který uživatel vytiskl.
Uživatelé mohou být identiﬁkováni na úrovni uživatelského
jmena, PINu, ID karty nebo čipu. V režimu dlouhodobého
pronájmu zařízení dokonce neplatíte ani žádnou vstupní
investici za nákup stroje, prodlužování záruk, servisní zásahy
a ani žádné náklady spojené s tonery nebo náplněmi.

RŮZNÉ TYPY PRO RŮZNÁ ŘEŠENÍ
Jako pro každou práci je potřeba jiné nářadí, tak u tiskáren
toto platí stejně a často i více. Jsme si toho vědomi a proto
zákazníkům nabízíme mnoho typů realizací dle typu tisků

PRONÁJEM NEBO KOUPĚ

a použití.

Nabízíme prodej a pronájem kancelářských tiskáren,
multifunkčních zařízení a mobilních tiskáren.
V našem portfoliu nechybí ani velkoformátová a produkční
tisková zařízení. Zařízení můžeme dodat včetně jejich kompletní
instalace, zaškolení obsluhy a následné provozní podpory.

ČÁROVÉ
KÓDY

MOBILNÍ

POKLADNÍ

U verze k pronájmu zařízení je důležitý pouze údaj
o předpokládaném objemu vytištěných stran a dále už prostě
jen tisknete.

TISK

| KOMPLETNÍ TISKOVÁ ŘEŠENÍ
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MONITOROVACÍ SYSTÉM

KAMERY

KAMEROVÉ SYSTÉMY V PRAXI:
•

zobrazení kamer v mapě pro názornost nad
monitorovaným prostorem

•

na základě čtení SPZ dojde k povolení vjezdu nebo
přímo otevření brány

•

na základě rozpoznáni osob dochází k počítaní osob
v objektu/zóně

•

při průchodu dveřmi nebo zadání docházky dojde
k snímku nebo nahrávce

•

při manipulaci nebo zakrytí kamery dochází k nahrávce
a spuštění alarmu

•

zmizí-li z definované oblasti předmět nebo tam schází,
spustí se alarm

•

zůstane-li v zóně déle, než je stanoveno, spustí se
okamžitě poplach

•

oddělení jednotlivých kamer ze systému pro sledování
podnájemníky

INTELIGNETNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
Vaše pracoviště, Váš domov a další prostředí si zaslouží
spolehlivý a intuitivní monitorovací systém. Je to inteligentní
nástroj pro sledování, které Vám pomohou zabezpečit všechna
důležitá místa. Kamerový systém je vždy koncipován tak, aby
střežil majetek, jak klient potřebuje. Sledovat dění a obsluhovat
kamery můžete prakticky odkudkoliv z počítače nebo

ŠIROKÝ ROZSAH MOŽNOSTÍ

z chytrého telefonu.

Systém již v základu nabízí pokročilé funkce. Technologie

IDENTIFIKACE OBJEKTŮ

nabízejí běžné kamery, panoramatické kamery 180° a 360°,

Kamerový systém umožňuje pokročilé identifikace objektů.

otočné kamery a termo kamery. Systémy dokáží hlásit

Umožňují přečíst SPZ, identifikovat tváře, počítat osoby nebo

nestandardní chování kamer, uživatelů, vozidel, překročení

detekovat podezřelý předmět.

limitů a dalších hodnot. V jednoduchém uživatelském rozhraní
lze události prohlížet, exportovat videa nebo je sdílet.
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KAMERY

| MONITOROVACÍ SYSTÉM

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
PRO FIRMU NEBO DŮM

ALARMY

CO ZÍSKÁTE?
•

ochranu objektu proti vloupání nebo požáru

•

ovládání spotřebičů na dálku
(světla, vrata, klimatizace, filtrace, dveře)

•

domovní automatizaci (řízení vytápění,
zavlažování, osvětlení a přístupu)

•

vzdálené řízení přes SMS, aplikaci v mobilu,
prozvoněním, hlasovou službou

•

Přesný přehled o stavu objektu přes mobilní
aplikaci nebo web rozhraní.

CHRÁNÍ A POMÁHÁ

OVLÁDÁNÍ
Systém můžete snadno ovládat jak přímo z klávesnice

Systém kromě kompletní ochrany proti vloupání nebo požáru

centrální jednotky, tak z mobilní aplikace, webové aplikace

umí také rozsvítit světla, otevírat vrata, spustit zavlažování

nebo z dálkového ovladače. Ve všech přídech je ověřována

nebo upozornit na zdravotní potíže osob uvnitř objektu.

důvěryhodnost uživatele a to zadáním PINu, otisku prstu,

Pochopitelně Vás také informuje o všech událostech a to buď

přiložením čipu, nebo prostřednictvím ověření v mobilní nebo

v aplikaci (mobilní či webové) nebo prostřednictvím SMS.

webové aplikaci.

„ŘEŠENÍ, KTERÉ NEBUDE JEN ALARMEM,
ALE TAKÉ PROPOJOVACÍM A OVLÁDACÍM
PRVKEM PRO KAŽDODENNÍ PROVOZ
A POUŽÍVÁNÍ.“

ALARMY

| NEJEN INTELIGENTNÍ ZABEZPEČENÍ
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VÝROBA A INSTALACE, KTERÁ
VÁS ZVIDITELNÍ

GRAFICKÁ
PRODUKCE

CO REALIZUJEME?
•

vizitky – jednostranné, oboustranné,
laminované, vyřezávané

•

firemní papíry a materiály

•

katalogy, letáky, plakáty a další reklamní
materiály

FIREMNÍ IDENTITA

•

samolepky – řezané, standartní , UV, OWV (one
way vision), reflexní, oboustranné samolepky

Vytvoříme a transformujeme do podoby vizitek, hlavičkového

•

polepy oken, výkladů a automobilů

papíru, firemních tiskovin, polepů automobilů, billboardů,

•

bannery a billboardy

•

potisk a výšivky textilu

•

potištěné lepící pásky

webových prezentací a dalších materiálů.

LOGO DESIGN & BRANDING
Navrhneme Vám logo/brand, zapamatovatelné, s příběhem
a kontextem odpovídajícím Vašemu zaměření nebo produktu.
Věříme v sílu grafického sdělení – Vaše společnost i produkty
budou snadno zapamatovatelné a identifikovatelné.
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GRAFICKÁ PRODUKCE

| VÝROBA A INSTALACE, KTERÁ VÁS ZVIDITELNÍ

WEBDESIGN A INTERNETOVÁ REKLAMA
Děláme webdesign tak kvalitně, aby většinu návštěvníků
přinejlepším ohromil a vytvořil v jejich paměti pozitivní stopu,
která je povede k další návštěvě webu nebo přímo k nákupu.
Kromě webdesignu pro Vás připravíme statické nebo
dynamické bannery pro webové kampaně, zhotovíme podklady
pro design e-shopů, pro kampaně na sociálních sítích
a mnohé další.

VÝROBA TISKOVIN
Navrhujeme a vyrábíme tiskové materiály prezentující Vaší
společnost nebo její produkty. V tomto směru vyrobíme vše, co
potřebujete. Od letáků přes plakáty, hlavičkové papíry, vizitky,
brožury, bloky, složky s klopami, pozvánky, pohlednice.....vše
tak, abychom podpořili Vaši vizuální identitu.

DTP PRÁCE
Profesionální sazba, zlom, sken, retuše a příprava tiskových dat.
Předtisková korektura samozřejmostí!

FOTO A VIDEO
Zpracujeme pro Vás dynamické prezentace z Vašich akcí.
Vytváříme firemní prezentace, krátké spoty, videoklipy
a produktová videa včetně střihu, zvuku a titulkování.
Využíváme profesionální filmovou a fotografickou techniku,
která videím přidávají dynamický pohyb a vizuální dojem je tak
mnohem atraktivnější. Videoklip má bohaté využití například
na venkovních i vnitřních LED panelech nebo jako propagační
předmět ve formě DVD.
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GRAFICKÁ PRODUKCE
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11

EVIDENCE A VYHODNOCENÍ OD A DO Z

DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY
KOMPLEXNÍ DOCHÁZKY
Docházkové systémy kombinují nejmodernější identiﬁkační technologie se soﬁstikovaným softwarem a vytváří docházkové
systémy, které splňují všechny potřeby moderního managementu pracovních sil a splňují veškeré platné právní normy.
Přenos dat v reálném čase zaručuje, že vždy přesně znáte stav svých zaměstnanců, a rozsáhlé funkce plánování, výkaznictví
a exportu pomáhají získat maximální hodnotu z údajů časové
evidence. Stejným systémem můžeme zároveň ovládat přístup
do vyhrazených prostorů a ovládat tak dveřní zámky, turnikety
a další zařízení.

MODERNÍ TECHNOLOGIE A FUNKCE

CO ZÍSKÁTE?
•

nástroj pro evidenci, kontrolu a schvalování
docházky zaměstnanců

•

širokou škálu identifikace zaměstnance –
čip, karta, biometrika, NFC, mobilní aplikace

•

neomezené možnosti identifikace akce
zaměstnance – příchod, odchod, nemocenská,
služební cesta, školení

•

prostupové a přístupové systémy včetně
ovládání turniketů, bran, dveří a závor

•

Stravovací systém s napojením na mzdový
systém, včetně jídelníčků, burzy jídel

•

Vyhodnocení a přehledy docházky, odpracovaných časů, nepřítomností a dalších akcí
zaměstnance

•

funkční a popsané rozhraní pro propojení na
ekonomické informační a mzdové systémy

•

evidenci návštěv a rozpoznání SPZ s ovládáním
dveří, vrat, turniketů a závor

•

webový portál s přehledným zobrazením
docházky pro zaměstnance

•

proaktivní upozornění na definované události
(neschválená nepřítomnost nebo příchod, služební cesta, neplánovaný odchod z pracoviště)

Identiﬁkační terminály používají nejmodernější technologie
a díky tomu nabízejí široké možnosti funkcí a identiﬁkací
uživatelů jako je identifikace přes PIN, RFID čip nebo kartu, NFC,
otisky prstů nebo rozpoznávání tváře. Požíváte-li více
identiﬁkačních terminálů, můžete je ovládat díky centrální
konzoli i když jsou terminály na pobočkách Vaší společnosti.
Navíc s použitím online technologií můžete evidovat čas
zaměstnanců nebo pracovních týmů, které právě pracují mimo
ﬁrmu jako montážní týmy, programátoři nebo lidé pracující
v režimu Home Oﬁice.
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DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY

| PRACOVNÍ FOND OD A PO Z

NÁVRH, PROJEKT, REALIZACE, REVIZE

ELEKTRO

ROZSAH SLUŽEB
•

silnoproudé rozvody – nové rozvody
případně úpravy stávajících rozvodů

•

počítačové sítě – budování, opravy
a rekonstrukce optických a metalických sítí

•

ostatní rozvody – anténní, satelitní,
kamerové, audio a ostatní nízkonapěťové
rozvody

•

světelná technika – dodávky a montáž,
včetně měření intenzity umělého osvětlení

•

elektrické vytápění objektů - nástěnné
konvektory, podlahové topení, temperace
okapů a potrubí

•

projekční práce – zpracování návrhu
a projektu

•

revize – elektroinstalace, osvětlení,
elektrické přípojky, elektrických spotřebičů,
hromosvodu

KOMPLETNÍ A KVALITNÍ SLUŽBY
Provádíme veškeré elektromontážní silnoproudé a slaboproudé
práce. Neustále rozšiřujeme rozsah námi poskytovaných služeb
a při dodržení maximální kvalitu. Naši odborníci jsou připraveni
Vám kdykoli poskytnout profesionální přístup a navrhnout
řešení šitá na míru pro malé i velké projekty.

PLNĚ VYBAVENÉ VOZY
Pro zajištění kvalitních služeb disponujeme vlastními
montážními vozy, které jsou vybaveny profesionálním
vybavením pro zajištění realizací projektů, dílčích montáží,
pravidelného servisu, řešení oprav a servisu nebo provádění
měření a revizí.

ELEKTRO

| INSTALAČNÍ PRÁCE
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MODERNÍ A MULTIFUNKČNÍ PROSTORY

MODERNÍ VYBAVENÍ
INFORMACE ONLINE
Zobrazujte klientům a zaměstnancům informace na
elektronických panelech v rámci Vašich veřejných prostor, prodejních míst a výrobních provozů.

INTERAKTIVITA V PRAXI
Společné prostory typu učebny, zasedací a prezentační
místnosti Vám pomůžeme vybavit technologiemi, jako jsou
projektory, interaktivní tabule nebo LED panely, ozvučení
prostorů nebo vybavení pro konferenční hovory. Takováto
zařízení mohou být koncipována i jako mobilní pro sdílení ve
více místnostech.

VŠE BY MĚLO DÁVAT SMYSL
Díky zakázkové výrobě nábytku vybavíme Vaše prostory přesně
podle toho, k čemu by měl prostor sloužit a ne, abyste
unifikovaný nábytek přizpůsobovali použití prostoru, což málo
kdy funguje a neplní svůj účel na maximum. Díky dalším našim
profesím umíme účelně začlenit jak do nábytku nebo do
prostoru další prvky jako jsou např. informační panely, osvětlení,
ovládací a identifikační prvky a další.
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MODERNÍ VYBAVENÍ

| MODERNÍ, MULTIFUNKČNÍ PROSTORY

ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ, SKVĚLÉ
CENY, DODÁVKA NA MÍSTO POUŽITÍ

DODÁVKY
ZBOŽÍ

CO MŮŽEME DODAT?
•

firemní hygiena – úklidové a čisticí prostředky,
drogerie, obalové materiály, plastové nádoby

•

IT vybavení – počítače, notebooky, tiskárny,
mobilní telefony, tablety

•

elektro – montážní materiál, elektro součástky,
náhradní díly, měřící přístroje

RYCHLOST A PŘESNOST DODÁVKY

•

elektronika – satelity, televize, reklamní panely,
receivery, ozvučení, projektory

Zefektivněte si své nakupování. Díky našemu širokému

•

vybavení kanceláří – nábytek, židle, ale také
papíry, psací potřeby, šanony, skartovačky,
laminovačky

•

střešní boxy a nosiče

sortimentu, vysokým úrovním partnerství s dodavateli
a velkému množství odebíraného zboží ušetříte čas i peníze.

VÝHODNÝ NÁKUP
Jsme si vědomi, že rychlost je v dnešní době rozhodující. Z tohoto důvodu máme většinu nabízeného zboží
na našich skladech, případně ve skladech logistických partnerů. Proto jsme schopni pro Vás zajistit
dostatečně rychlou dodávku zboží. Dopravu zboží dle jeho velikosti zajišťujeme prostřednictvím vlastních
vozidel, zásilkovými službami nebo přepravními partnery.
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DODÁVKY ZBOŽÍ

| PŘÍMÉ DODÁVKY AŽ K VÁM
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KOMPLETNÍ SORTIMENT
PROSTŘEDKŮ PRO DENNÍ POTŘEBU

VELKOOBCHOD

•

Drogerie – čistící a desinfekční prostředky,
prostředky pro mytí a ochranu rukou, prací
prostředky, osvěžovače vzduchu

ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ

•

Papírová hygiena – toaletní papíry, skládané
ručníky a role, ubrousky

•

Sáčky a pytle – sáčky a tašky, sáčky a pytle
do košů, pytle na odpad, papírové pytle

•

Rukavice – úklidové, jednorázové, latexové,
nitrilové, pracovní

•

Balení – fixační balící folie, bublinkové folie,
lepící a stahovací pásky, kartony a výrobky
z lepenky

•

Úklid – houbičky, hadry, smetáky, košťata,
mopy, vědra, kartáčnické zboží

•

Gastronomie – boxy, obaly a nádoby pro
konzumaci, odnos nebo balení jídel

Provozujeme široko sortimentní velkoobchod s sortimentem
Drogerie, Obalů, Papírové hygieny , a dalších produktů pro
běžný chod Vaší společnosti. Dlouhodobě sledujeme nejlepší
poměr ceny a kvality od předních výrobců a díky znalosti potřeb
našich zákazníků připravujeme nabídky s rozdělením podle
druhu zboží.

HLAVNÍ OBLASTI DODÁVEK ZBOŽÍ:

NEBOJTE SE UŠETŘIT
Dokážeme Vám pomocí vhodné kombinace správně zvolených
produktů uspořit nemalou částku prostředků na každodenní
provoz, která v součtu na celý rok může tvořit velice zajímavou
roční úsporu.
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VELKOOBCHOD

| KOMPLETNÍ SORTIMENT PROSTŘEDKŮ PRO DENNÍ POTŘEBU

KOMPLETNÍ SORTIMENT
PRO VÁS

PAPÍROVÁ
HYGIENA

V SORTIMENTU NAJDETE:
•

toaletní papíry: jumbo, běžné role, role
s větším návinem, skládané papíry

•

skládané ručníky ZZ: jednovrstvé , dvouvrstvé,
recyklované

•

ručníky na roli MIDI, MAX I: jednovrstvé,
dvouvrstvé, recyklované

•

průmyslové role: jednovrstvé, dvouvrstvé,
recyklované, netkaná textilie

každodenní potřeby uživatelů pro standartní hygienu, přes

•

ubrousky a kapesníčky

potřeby výrobních a kuchyňských provozů až po speciální

•

papírové sáčky: hygienické, potravinové,
svačinové, kupecké

•

vyšetřovací podložky

OD BĚŽNÉHO POUŽITÍ AŽ PO PRŮMYSL
Rozsahem dodávaného zboží jsme schopni uspokojit

aplikace a požadavky použití.

OFICIÁLNÍ A AUTORIZOVANÝ DODAVATEL
V rámci naší velkoobchodní činnosti se naše společnost
vypracovala ve významného dodavatele v oblasti veškeré
papírové hygieny a díky tomuto postavení může
Vaší společnosti nabídnout tento sortiment za velmi
zajímavých podmínek, při stejné nebo vyšší kvalitě dodávaných
výrobků.

NENAPLNÍME, VYMĚNÍME
Pokud nebudeme umět dodat adekvátní nebo lepší náplň do
Vašich současných dávkovačů nebo zásobníků, umíme dodat
naše zásobníky za zajímavou pořizovací cenu, aby došlo ke
kýžené úspoře provozních nákladů.

PAPÍROVÁ HYGIENA

| KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO VÁS
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PŘESNĚ VÁM NA MÍRU

ŠKOLENÍ

OBLASTI, VE KTERÝCH
NEJČASTĚJI ŠKOLÍME:
•

správa a údržba hardware jako servery, disková
pole, switche, wifi apod.

UDRŽUJEME AKTUÁLNÍ ZNALOSTI

•

správa virtualizační platformy Vmware

Díky bohatým znalostem týmu našich certifikovaných

•

správa údržba zálohovacích software Veeam

•

správa serverových operačních systémů
Microsoft Server

•

uživatelské znalosti Microsoft Windows 10

•

uživatelské znalosti Microsoft Office – Excel,
Word, Outlook, Powerpoint

•

práce v informačním systému IS K2

specialistů dokážeme předat tyto znalosti Vašim
zaměstnancům buď, jednorázově nebo v pravidelných školících
intervalech a tím je udržovat jejich znalosti v aktuální kondici.

RŮZNÉ TYPY

UŠITO NA MÍRU
Jsme si vědomi různých úrovní znalostí Vašich zaměstnanců

Přizpůsobíme se podmínkám a vytížení Vaších zaměstnanců

a přesně z tohoto důvodu máme rozděleny školení do různých

a z tohoto důvodu provádíme školení ve Vašich prostorách,

úrovní, co se týče znalosti, typu uživatelů nebo může jít o cílené

naších nebo pronajatých školících prostorách, případně

zvyšování dovednosti dané oblasti, které si můžete upravit dle

prostřednictvím on-line nástrojů jako například webináře.

potřeb a požadavků.
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ŠKOLENÍ

| PŘESNĚ VÁM NA MÍRU

ODBORNÝ A NEZÁVISLÝ
POHLED NA VAŠE IT

ANALÝZY A AUDITY
POKROČILÉ FUNKCE A VLASTNOSTI
Získejte detailní přehled o celkovém stavu hardware
(technologická úroveň, životní cyklus, stupeň využití, provozní
náklady…) a softwarových licencí využívaných aplikací (soulad
s licenčními pravidly, stupeň využití licencí, životní cyklus
využívaných produktů). Výstupy z auditu pak můžete využít
pro optimalizaci využití hardware a software, pro eliminaci rizik
spojených s podlicencováním a pro plánování finančních zdrojů
plynoucích do IT.

VÁŠ HW A SW
Ověřte si, že jsou Vaše data spolehlivě chráněna a nehrozí riziko
jejich zašifrování, zavirování, napadení, ztráty či nechtěného
úniku mimo Vaši společnost, nebo zda nemůže dojít k jejich
internímu zneužití či krádeži. V případě, že je identifikováno
riziko, řekneme Vám, jak jej eliminovat či alespoň minimalizovat.

ZÍSKEJTE PŘESNÉ INFORMACE

OMEZENÍ RIZIK A DŮVĚRYHODNOST
Znáte rizika, která Vám hrozí, máte je oceněna a optimálním

Nabízíme Vám možnost využít našich odborníků v roli auditora

způsobem pracujete na jejich eliminaci, omezení nebo

Vašeho IT. Naši specialisté budou při provádění své činnosti

přesunutí na jiný subjekt. Zajistěte, že Vaše data jsou v bezpečí

plně odpovědni managementu Vaší společnosti a poskytnou

a Vy můžete svým zákazníkům a partnerům ručit za to, že se

Vám opravdu nezávislý a ucelený pohled na provoz a plánovaný

žádná neztratí.

rozvoj IT.

ANALÝZY A AUDITY

| ODBORNÝ A NEZÁVYSLÝ POHLED NA VAŠE IT
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