IT služby

Preventivní diagnostika a údržba
Zahrnuje jednorázové nebo periodicky se opakující operace s cílem zabránit poruchám a
nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického či lidského faktoru. Tato služba je
standardně prováděna u zákazníka vyjma případů, kdy to není z technických nebo
technologických důvodů možné. Z odpovídajících činností se jedná především o číštění,
kontrolu a údržbu výpočetní a telekomunikační techniky a zařízení slaboproudých systémů.
Zálohování
Provádíme zálohování dat dle potřeby zákazníka. Nabízíme veškerá řešení od běžné
zálohy dat na CD, DVD, ZIP (či jiná média) až po specializované zálohovací systémy.
Internetové připojení
Mezi služby také patří zajištění internetového připojení v Budyni nad Ohří a Stračí.
Instalace a konfigurace software
Technik společnosti SLAMONT objednaný software přiveze na místo instalace. Nainstaluje
a nakonfiguruje daný software dle Vašich požadavků. V případě potřeby můžeme proškolit
uživatele či obsluhu daného software.
Antivirová ochrana všech komponentů informačního systému

- Konzultace a určení nejvhodnějšího řešení
- Nákup licencí a jejich instalace a konfigurace dle potřeby
- Správa a update antivirového software

Výpočetní technika – hardware
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Firma je prodejní a servisní organizací pro následující hardware:
- Počítače
Nabídka počítačů společnosti SLAMONT je poměrně široká. Tvoří ji pracovní
(kancelářské) počítače, speciální počítače (např. grafické stanice) a terminály (stanice pro
připojení k serveru). Ve všech výše uvedených řadách si můžete vybrat mezi počítačovými
sestavami navrženými na míru společností
HP.
Záruka na počítačové sestavy
HP
je 24 - 36 měsíců v závislosti na výrobci a modelu.
(po konzultaci s Vámi a dle Vašich představ) a typizovanými počítači značek
- Servery
Existuje velké množství možností konfigurace serveru. Proto naše společnost nabízí
bezplatné konzultace, na jejichž základě připraví konkrétní nabídku serveru na míru přímo pro
Vás. Jedná se o servery značek HP (pro pracovní skupiny, do racku, špičkové servery pro
náročná řešení, atd.). Samozřejmostí je i nabídka veškerého příslušenství k serverům. Záruka
na všechny typy serverů je minimálně 36 měsíců.
- Síťové produkty
Naše společnost nabízí kompletní sortiment produktů potřebných pro datové sítě (i
bezdrátové). Společně s našimi specialisty na datové sítě pro Vás rádi připravíme vše
související s datovými sítěmi – od návrhu přes realizaci a konfiguraci až po zaškolení uživatelů
a následnou správu datové sítě (včetně všeho potřebného – např. antivirové ochrany či
připojení intranetu na internet).
- Projekční činnost
Projekční činnost společnosti SLAMONT se věnuje oblasti telekomunikací,
slaboproudých a silnoproudých systémů. Po konzultaci s Vámi projektant společnosti
SLAMONT
připraví návrh řešení Vašich požadavků. Poté můžeme společně pokračovat v dalších fázích
projektu. Samozřejmostí je zpracování návrhů počítačového, softwarového, telekomunikačního
vybavení a zařízení slaboproudých a silnoproudých systémů.
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