Firma GB COMP Computers & Networks

Od ponad dziesięciu lat zajmujemy się świadczeniem najwyższej jakości usług IT dla Klientów
indywidualnych i instytucjonalnych.

Nasz zespół specjalistów jest w stanie sprostać każdemu zleceniu z zakresu kompleksowej
obsługi informatycznej dla Klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.
Podstawą naszego działania jest sprostanie każdemu, nawet najtrudniejszemu wyzwaniu w
sposób gwarantujący pełne zadowolenie Klienta.
Dbając o jak najlepszą współpracę z naszymi Klientami stale rozszerzamy zakres dostępnych
usług, podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, a co za tym idzie jakość wykonywanych
usług.
Staramy się skupić wokół nas grono pracujących i współpracujących osób, które są
fachowcami w swoich dziedzinach. Wykorzystując kapitał własny, wiedzę, doświadczenie,
zaangażowanie i profesjonalizm naszych pracowników jesteśmy w stanie zagwarantować
Państwu terminowe usługi na najwyższym poziomie .
Obecnie w naszej ofercie znajdą Państwo m.in.:
doradztwo w doborze oprogramowania i sprzętu potrzebnego do właściwego
funkcjonowania firmy
- wykonanie kompleksowego okablowania budynków na potrzeby sieci komputerowych,
telefonicznych oraz monitoringu
- instalację sprzętu komputerowego i peryferyjnego
- przygotowanie poszczególnych stanowisk do pracy
- instalację oprogramowania na wszystkich stanowiskach
- instalację oraz wdrożenie wybranego oprogramowania wspomagającego prowadzenie
firmy
- konfigurację i zabezpieczenie sieci firmowej
- konfigurację i zabezpieczenie sieci bezprzewodowych
- konfigurację i zabezpieczenie sieci rozproszonych w kilku oddziałach firmy
- integrację posiadanej infrastruktury z nowymi rozwiązaniami
- projektowanie i wykonanie stron i serwisów internetowych
- projektowanie grafiki na potrzeby stron internetowych oraz materiałów papierowych
- montaż i konfigurację osprzętu do monitoringu przemysłowego, a także dyskretnego
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-

sprzedaż sprzętu komputerowego, peryferyjnego, monitorującego oraz oprogramowania

- szkolenia w podstawowej obsłudze komputera oraz w obsłudze konkretnego
oprogramowania
-

...i wiele innych

Wykonując nasze usługi dla Państwa przykładamy szczególną uwagę do tego, żeby wrażliwe
dane w firmie były
zawsze zabezpieczone przed niepowołanym dostępem oraz chroni
one
przed utratą w przypadku awarii sprzętu.
Mając nadzieję, że oferta naszej firmy spełni Państwa wymagania, ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY....
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