dozór IT

Firma IGNIS jest firmą powstwałą z potrzeby
czasu, należymy do nielicznego grona firm
mających duże doświadczenie w zarządzaniu
bezpieczeństwem. Bardzo dobrze znamy
większość infrastruktur biznezosowych w
Polsce. Znamy też możliwe słabe punkty
organizacji. Doświadczenie w modelowaniu
struktur
biznesowych
w
połączeniu
z
wykształconymi specjalistami w dziedzinach
teleinformatycznych, automatyki i informatyki,
pozwoliły nam na współpracę z czołowymi
firmami w Polsce z setkorów:
wydobycie,
produkcja
paliw,
nauki
i
szkolnictwa, administracji publicznej.
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Działalność naszej spółki koncetruje się na
utrzymaniu ciągłości Państwa biznesu w sektorze:
-serwisowania
i
teleinformatycznym.

wdrażania

-utrzymania na bardzo
systemów informatycznych.
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rozwiązań
poziomie

-dbania o wykrywanie słabych punktów systemów

Doradztwo IT (nowe rozwiązania, wdrożenia)
Help Desk (zdalna pomoc)
Opytamalizacja

-audyty bezpieczeństwa
Obsługa (serwis)
Jako autoryzyowany partner wielu światowych
producentów sprzętu i oprogramowania IT,
oferujemy produkty i usługi na stabilnych i
nowoczesnych technologiach.

Wspracie (serwisowe on-site)
Zarządzanie (infrasturykurą)
Administaracja (ifrasturrukturą)
Liczba godzin (zdalna pomoc)
Zakres usług
Cena za godzinę poza ryczałtem

Koncetrujemy się na tym co jest dla naszego klienta najważniejsze. Wykrzystujemy nasze doświadczenie w
zarządzaniu kryzysowym, współpracy z firmami z infrastruktyry krytycznej, oraz doświadczeniu we wdrażaniu
nowoczesnych modeli biznesu

10
Wybrane elementy

15
Wybrane elementy

20
Wybrane elementy

konsultacje
200 PLN

1 400 PLN/m-c

180 PLN

1 600 PLN/m-c

160 PLN

1 800 PLN/m-c

Dlaczego MY?
dzięki usłudze dozórIT naszemu zespołowi zyskasz pewność wysokiej jakości działań, szybkiej
reakcji, dzięki nam osiągniesz:

Metodyka PRINCE2 jest kompleksową metodą zarządzania projektami, zalicza się ją do
podejścia klasycznego - "probem rozpatrywany jest bardzo dokładnie oraz sposób jego
realizacji jest określony.

Działamy według standardów:

- spokój w prowadzonych procesach powiązanych z systemem inforamtycznym - od 1 minuty
współpracy bierzemy na Siebie odpowiedzialność o stabilność Twojego systemu,
- redukujesz koszty utrzymania, administracji i serwisu IT,
- usterki możesz zgłaszać w wygodnej dla Ciebie formie, każda napewno dotrze na czas pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny/dobę, 365 dni w roku.
- uwolnisz zatrzymywane zasoby pracownicze z działów IT, pracowników możesz wykorzystać
do innych działań.
- przestaniesz się martwić o efekty - jakość obsługi objęte są systemami ISO9001; AQAP 2110.

Grupa IGNIS SP. Z O.O.
ul. Sienkiewicza 49
42-680 Tarnowskie Góry

tel. 48 32 450 07 53

