Outsourcing IT
Postaráme se vám o kompletní IT správu. Vy se tak
můžete naplno věnovat tomu, v čem vynikáte

Nevyplatí se vám nákladný provoz vlastního IT oddělení a přesto chcete, aby vaše společnost bezproblémově
fungovala? Přenechte vaše starosti a povinnosti našim
expertům a věnujte se raději naplno tomu, v čem
vynikáte.
Outsourcing se vyplatí firmám všech velikostí. Jedno
variabilní řešení ale rozhodně nečekejte. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně – a v balíčku
služeb proto nenajde nic, co by skutečně nepotřeboval.
Postaráme se o kompletní i částečnou IT správu – provoz, údržbu a vývoj.
S nejvhodnějším řešením vám pomůže náš technik na
základě celkové analýzy současného stavu. Podchytíme
nedostatky, upevníme dostatky a hlavně nenecháme
váš business zakrnět. Budoucnost totiž přeje připraveným. A v případě IT to platí dvojnásob.

Kdy je čas na outsourcing?
Kdykoliv. Ale samozřejmě platí, čím dřív, tím líp. Včasně
podchycenou službu oceníte hlavně v krizových situacích,
kdy nemáte po boku dostatečně kvalifikované odborníky,
anebo v momentě, kdy nutně potřebuje volné investiční
prostředky.










férovou spolupráci s lidmi, kteří ví, co dělají
čas na to, v čem jste skutečně dobří
kompletní provoz, údržbu a vývoj vašeho IT
rychlé řešení vašich nových požadavků
jednoduché plánování provozních nákladů
přehled díky Service Desk
monitoring v režimu 9x5 až 24/7
zázemí společnosti s 25letou tradicí na trhu

Co díky outsourcingu získáte?










osobního IT specialistu
správu IT infrastruktury na profesionální úrovni
zákaznickou slevu na naše další služby
pravidelný report o aktuálním stavu vašeho IT
čistou hlavu bez starostí o poklidný chod firmy
uvolnění vnitřních zdrojů firmy a snížení nákladů
letité know-how našich specialistů
nové trendy nezbytné pro vaše podnikání
řešení přesně dle vašich potřeb

Ing. Filip Lang |

filip.lang@nwt.cz

O co přijdete?






o zbytečné výpadky a prodlevy v jejich řešení
zdlouhavé spekulace o jádru problému
dlouhé čekání na příjezd technika
náklady na vlastního správce IT
o balíčky služeb „na míru“ se spoustou nepotřebných
funkcí



zastaralou IT infrastrukturu
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Outsourcing IT
Co můžeme nabídnout?

Bohaté
zkušenosti
Letité know-how
a certifikace
nejvyšší odbornosti
jsou u našich
IT specialistů
samozřejmostí.

Pohotovost 24/7

Minimalizace rizik

Horké IT novinky

Kvalitu služeb
a včasné reakce
garantujeme
klientům formou
SLA (Service Level
Agreement).

Při využití externího
správce sítě
dojde k minimalizaci
rizika prozrazení
privátních informací
než u interních
zaměstnanců.

Podle nových
trendů vám
pomůžeme
vylepšit nejen IT
infrastrukturu,
ale i bezpečnost
a efektivitu práce.

Balíčky bez
zbytečností
Společně podchytíme
vše, co skutečně
potřebujete k zajištění
bezpečného
a spolehlivého
provozu.

ROZSAH SERVISNÍCH PRACÍ


správa virtualizační platformy Hyper-V



správa operačních systémů Microsoft Windows server



správa operačních systémů Microsoft Windows



správa uživatelského SW (Office, antiviry, uživatelský
SW a nástroje)



správa HW (disková pole, servery, switche, routery,
wifi, firewally, UPS)



správa periferií a jejich SW (tiskárny, scannery)



monitoring spolehlivosti serverů, síťových služeb, HW



dohled a proaktivní řešení problémů zjištěných při
monitoringu / nahlášených uživatelem



podpora a konzultace, návrhy na další rozvoj IT



design, implementace a správa cloudu

„Oceňujeme
spolehlivost a nasazení
zaměstnanců.“
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Co všechno dokážeme zkontrolovat?

„Jsme spokojení s rozsáhlostí
a komplexností služeb, kvalitou
práce, cenově výhodnou nabídkou
i skvělou komunikací s techniky.“
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„Odbornost,
komunikace,
rychlé řešení.“

www.nwt.cz

