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Serwery, Hosting
Infrastruktura serwerowa, administracja serwerów
Wspieramy rozwój IT firm przez wdrażanie

projektowanie i realizacja infrastruktury

infrastruktury serwerowej dla małych i średnich

serwerowej dla małych i średnich firm,

przedsiębiorstw. Firmy coraz częściej, poprzez

stacje robocze, z dostępem do informacji, z

wzrost złożoności technologicznej potrzebują

wglądem z dowolnego miejsca

usług pomagających im w zarządzaniu i

posiadającego Internet,

rozbudowaniu swojego zaplecza.

zwiększanie dostępności zasobów
firmowych,

Oferowane przez nas rozwiązania pomagają

zwiększenie bezpieczeństwa

zoptymalizować i znacznie ułatwić działanie

przechowywania informacji, zabezpieczenia

zaplecza firmy.

VPN, kopie bezpieczeństwa

Ponadto wdrażany system umożliwia pełny dostęp

optymalizacja infrastruktury serwerowej,

do zasobów firmy z dowolnego miejsca

panel administracyjny, do zarządzania

w Internecie (bezpieczne połączenie VPN lub inne
bezpieczne rozwiązania) oraz dostęp do

infrastrukturą (serwer, poczta, inne),
upraszczający proces zarzadzania,

dowolnej stacji roboczej przedsiębiorstwa.

elastyczne, zawsze dostępne środowisko IT,

Podczas konfiguracji serwerów doradzamy jakie
usługi przydadzą się w firmie, w jaki sposób

instalacja infrastruktury na serwerach
lokalnych.

dobrać odpowiedni sprzęt i jak reagować w
momencie np. awarii.
Nasze usługi pomagają lepiej wykorzystać zasoby
dostępne w firmie, uprościć dostęp do nich i
przyśpieszyć procesy zarządzania.
Wdrożenie takich rozwiązań w znacznym stopniu
daje możliwość szybszego i bardziej poukładanego
rozwoju.

Wydajny / Bezpieczny hosting
Oferujemy szybki, bezpieczny i wydajny hosting

szybki, bezpieczny, wydajny hosting

dopasowany do dowolnego typu oprogramowania.

używany dedykowanych serwerów,

W celu świadczenia usługi wykorzystujemy

sprawdzone, godne zaufania serwerownie

najnowsze serwerownie dostępne na całym

spełniające wszystkie wymogi dotyczące
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świecie.

bezpieczeństwa (zgodne z wymogami
GIODO),

Korzystamy z serwerów dedykowanych takich firm,

zabezpieczenia SSL, certyfikaty,

jak: Amazon AWS czy OVH której jesteśmy

gwarantowana pomoc techniczna.

partnerem. Dzięki systemowi backup,

Sprawdzony partner gwarancją pewności

zabezpieczamy dane – w razie potrzeby, szybko
przywrócimy utracone informacje.

(jesteśmy partnerem OVH.com)

Wykorzystywane przez nas serwery używają
najnowszych i pewnych technologii, posiadają
rozbudowaną i niezawodną infrastrukturę co
gwarantuje ich skuteczność i możliwość rozwoju.
W ramach serwisu stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z

Akceptuję

serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce,
będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje
ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności
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