Cine Suntem

Asistenta si suport
Externalizare IT
Solutii de Hosting si Data Center
WebDesign, Promovare SEO
Distribuţie sisteme Hardware
Audit IT, solutii de securitate
Solutii de licentiere si intrare
in legalitate Software

.

Solutii de Hosting
Cu o experienta vasta in domeniu, oferim solutii profesionale comunicare complete pentru
intr-un mediu cu uptime garantat.

Solutiile noastre

şi accesibile
echipă cu abilităţi tehnice remarcabile
sprijin continuu pentru clienţi

Va oferim
timp de funcţionare garantat
(disponibilitate 99,99%)
instalare gratuită
backup-uri regulate frecvente

Solutii Cloud
Totul organizat intr-un sigur loc, disponibil din orice locatie.

Acces la date instant
Stochezi
fisiere, foldere,
contacte,
galeriile foto,
calendare pe orice
dispozitiv la alegerea ta. Poti accesa
documentele tale prin intermediul unui
dipozitiv mobil, desktop, sau browserul
preferat.
Ai acces la datele tale oriunde te afli,
atunci cand ai nevoie.

Sincronizare
Pastrezi fisierele, contactele, galeriile foto
mai sincronizate intre dispozitivile tale.
Obtine cea mai recenta versiune a
fisierelor cu desktop-ul si aplicatia client
web sau aplicatia mobila, in orice
moment.

Partajare documente
Poti sa distribui fiserele tale cu oricine
doresti, doar tu alegi ce tip de continut sa
distribui. Sunt datele tale, utilizeaza-le asa
cum iti place in cel mai sigur mediu

Recuperare & Backup
Acum poti recupera stergerea unui fisier
care a fost inlaturat accidental prin
interfata web. Pur si simplu selecteaza
fisierele din cosul de gunoi iar acestea vor
fi restaurate la locul lor in PC sau pe
tableta.

instalare cablare
asistenţă în proiect
instalarea unor noi puncte de date
Filtre de cautare
unor soluţii proprietare sau
Filtrul de cautare alProiectarea
fisierelor si continutului
se face mai usor folosind tehnologia de
partajate pentru o varietate de protocoale
scanare in fundal pentru a asigura o
experienta de utilizare
receptiva pentru
de retea
tine
lucrul la birourile existente, la o locaţie de
.
birou nouă sau crearea unui Data center
la distanţă
instalare cabluri categoria 5e,
Contacte
Contactele sunt categoria
acum organizate
in
6, categoria
7
grupuri (categorii) in loc de agenda, care
ofera un acces mai intuitiv la prieteni,
colegi, familie.

Calendar
Doresti sa distribui calendarul cu alti
utilizatori ai sistemului Cloud? Activeaza
aplicatia Calendar, deschide calendarul,
selecteaza distribuie si alege utilizatorii sau
grupurile pe care le doresti. Poti sa distribui
evenimentele tale importante in cel mai
Preţ per port, uşurinţă
scurt timp .

în calcularea

preţului total al lucrării
Multimedia
semnare rapidă a contractului
Vrei un control mai bun asupra galeriei
rapidă
foto? Acum poti implementare
specifica directoarele
foto Cloud, ordinea
de sortare,înaltă
distribui
Fiabilitate
cu produse moderne
galerii foto cu orice adresa de e-mail pe
suport după
care o alegi, si controlezi
daca vânzare
pot fi
distribuite cu altcineva.

Search Engine Optimization

.

i

Web Developement
Dam culoare afacerii tale!
Oferim web design specializat in furnizarea de solutii
profesionale pentru dezvoltarea afacerilor online.

.

Prezentarea este vitala
pentru orice companie care isi
propune sa isi dezvolte in cel mai
scurt timp numarul de clienti.

Adapt to keep you safe
Cisco ASA
FirePOWER Services
Cisco ASA cu FirePOWER Services,
ofera solutii integrate de aparare care
acopera cele trei etape ale unui atac
continuu: înainte, în timpul, și după
un atac - prin combinarea capacităților
de securitate oferite de Cisco

Solutii Data/Endpoint Security
Solutii de Identity si Access
Management Solutions
Servicii Securitate si consultanta.

Network Security and
Mediul informatic din ziua de azi devine din ce în ce mai vulnerabil, iar
modul tradițional de abordare al securității IT nu mai funcționează.
Securitatea datelor unei companii este esenţială pentru o buna desfăşurare a
activităţii acesteia. De multe ori ignorată, aceasta intră în centrul atenţiei, în
95% din cazuri, abia după ce s-a consumat un eveniment ce a afectat în mod
negativ activitatea companiei.
Majoritatea companiilor româneşti nu sunt precaute şi apelează la
servicii de securitate IT numai după ce au fost atacate.

Waarom?

- Excelent raport calitate pret
- Servicii avansate: voicemail, conferinte
- Capabilitati avansate de raportare.
- Virtualizare: utilizatori din arii geografice diferite conectati in
aceeasi centrala.
- Mobilitate: folosind terminale mobile cu acces la Internet (laptop,
telefon mobil), se pot efectua apeluri fara costuri aditionale.
- Portabilitate: posibilitatea de a pastra numerele de telefon
existente, la migrarea catre un alt operator

la transfer și hold, pă
- Nu necesita absolut nici un alt echipament
decăt conectarea lor la rețeaua de calculatoare
fără recablare
- Instalare rapida

instala oriunde există Internet.

țile incluse, de
-center

indiferent de locaț
în străinatate)
Apelați orice rețea din lume la cele mai bune
prețuri

Scalabilitate facila: oportunitatea de a lucra de
oriunde din lume, ca si cand ati fi la birou

Performanta si scalabilitate

Peering privat cu provideri naţionali şi internaţionali cu disponibilitate
garantată a reţelei de 99.9%

Distributie si logistica IT
Va ajutam sa alegeti noi tehnologii

Solutii de licentiere software

Suntem alaturi de tine în gasirea unor solutii accesibile și potrivite nevoilor tale. Pentru ca
angajamentul nostru este sa-ti oferim consultanta și suport pe tot parcursul procesului de
intrare în legalitate și de eliminare a riscurilor asociate utilizarii de software piratat

Distribuție
Software
Microsoft
Kaspersky Lab.
Symantec
ESET

Distribuție
Hardware
CISCO
HP
DELL
Dlink
IBM
DEVELOP
CANON
SAMSUNG

Beneficii
acces la cele mai noi tehnologii
preţuri competitive
suport şi training pentru utilizarea
noilor produse
service pe perioada garanţiei şi
post-garanţie
service gratuit pentru echipamentele
achiziţionate de la noi

