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 serwis sprzętu
komputerowego
i urządzeń peryferyjnych
 pogotowie komputerowe
 instalację systemów
operacyjnych, sterowników
i oprogramowania
 indywidualne szkolenia
komputerowe
 wsparcie użytkowników
przez telefon lub Internet
 audyt i wdrażanie
zabezpieczeń sieci
komputerowej
 optymalny dobór
rozwiązań informatycznych
dla Twojego biznesu
 wdrożenia e-commerce,
ERP, VoIP itd.
 projektowanie stron
internetowych
 tzw. mała poligrafia
 sprzedaż sprzętu,
akcesoriów i oprogramowania
 urządzenia fiskalne POSNET
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Szanowni Państwo
Komputery stopniowo stały się obecne niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Coraz trudniej też wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które nie korzysta
z rozwiązań informatycznych w swych działaniach - czy to związanych z działalnością operacyjną, obsługą klienta, czy też rozliczeniami z fiskusem lub ZUS.
Nowoczesna technika usprawnia wiele prac, odciąża pracowników przez automatyzację wielu, często żmudnych zadań. Jednak, aby korzyści z tych usprawnień
były widoczne, systemy komputerowe muszą być w pełni wiarygodne, tzn.:
 dyspozycyjne (available) = dostępne na bieżąco,
 niezawodne (reliable) = odporne na awarie,
 bezpieczne (secure) = zapewniające ochronę danych,
 bezpieczne (safe) = bezpieczne dla otoczenia, przyjazne dla środowiska.
Aby zapewnić powyższe cechy systemom komputerowym koniecznością
staje się bieżąca obsługa informatyczna. Powstaje pytanie - czy należy inwestować w własny dział IT w firmie, przez co generuje się dodatkowe koszty oraz
obowiązki pracodawcy wobec pracownika, czy może lepiej podpisać umowę
z firmą która świadczy usługi informatyczne. Korzyści z takiego rozwiązania wynikają szczególnie z braku konieczności przeprowadzania rekrutacji, dokształcania
kadry oraz generowania comiesięcznych kosztów na pensje pracownicze. Outsourcing IT z pewnością jest idealną alternatywą wobec całego działu informatycznego w firmach, gdzie konieczna jest jedynie doraźna opieka serwisowa lub doraźne wdrożenie danej technologii, bez potrzeby codziennej administracji podległymi systemami.
Z myślą o Państwa potrzebach z zakresu wspomnianej dziedziny, chciałbym pokrótce przedstawić swój profil działalności.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu przy rozwiązywaniu problemów ze
sprzętem i oprogramowaniem, przy tworzeniu programów, stron internetowych
czy też konfiguracji i optymalizacji systemów jestem w stanie zapewnić Państwa
firmie:











szybki serwis sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
pogotowie komputerowe - dojazd i serwis wtedy, gdy tylko zajdzie potrzeba,
błyskawiczne rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem,
sprawną i optymalną instalację nowych programów i systemów operacyjnych,
indywidualne szkolenia z zakresu użytkowania komputera i oprogramowania,
wsparcie użytkowników przez telefon lub Internet,
projekt, budowę i konfigurację firmowej sieci LAN, WiFi, telefonicznej,
audyt i wdrożenie zabezpieczeń sieci komputerowej,
optymalny dobór rozwiązań informatycznych dla Twojego biznesu,
pomoc przy inwestycjach i wdrożeniach z branży ICT (e-commerce, systemy
zarządzania przedsiębiorstwem, telefonia VoIP itd.),
 projektowanie stron internetowych.
 sprzedaż, instalacja i serwis urządzeń fiskalnych (kasy, drukarki, wyposażenie
punktów sprzedaży) z oferty firmy POSNET.

„Firma która nie istnieje w Internecie,
za 5 lat w ogóle istnieć nie będzie.”
(Michael Dell)

koIT.pl Przedsiębiorstwo Informatyczne Jarosław Kotliński
ul. Kujawska 4/8, 59-220 Legnica, tel. 693 926 988, 76 7424141

Dzięki partnerskiej współpracy z producentami i dystrybutorami szerokiej gamy produktów z branży informatycznej mogę Państwu zaoferować najlepszy sprzęt, oprogramowanie czy akcesoria po bardzo konkurencyjnych cenach.
By zapewnić kompleksową obsługę swoim klientom oferuję ponadto
usługowe drukowanie folderów, ofert, wizytówek czy innych niskonakładowych
publikacji.

Poniżej przedstawiam przykładowe ceny wybranych usług (ceny netto,
nie obejmują zakupu licencji na oprogramowanie).















Instalacja systemu operacyjnego Windows (2000, XP, Vista, 7) Instalacja systemu operacyjnego Windows Server (2003, 2008) Instalacja oprogramowania Konfiguracja oprogramowania Zabezpieczenie sieci komputerowej (LAN/WIFI) Usunięcie wirusów/niepożądanego oprogramowania Optymalizacja wydajności komputera Diagnostyka sprzętu - komputer stacjonarny Diagnostyka sprzętu - laptop Wymiana podzespołu I (karta sieciowa, graficzna, zasilacz) Wymiana płyty głównej Aktualizacja BIOS'u Konfiguracja drukarki sieciowej Konfiguracja routera/switcha/bramki VoIP -

80 PLN
200 PLN
od 20 PLN
od 20 PLN
od 40 PLN
od 50 PLN
30 PLN
40 PLN
50 PLN
40 PLN
80 PLN
30 PLN
40 PLN
od 50 PLN






Opracowanie i instalacja wizytówki www Opracowanie witryny internetowej (maks. 5 podstron) Opracowanie witryny z możliwością samodzielnej aktualizacji Pozycjonowanie witryny -

250 PLN
450 PLN
900 PLN
od 99 PLN

 Projekt i wydruk wizytówek (jednostronne, pełny kolor 100 szt.)  Projekt i wydruk oferty, cennika (A4, pełny kolor, cena za 10 stron) -
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serwery
stacje robocze
laptopy i netbooki
routery, switche
urządzenia VoIP
podzespoły komputerowe
drukarki, skanery
materiały eksploatacyjne
akcesoria
urządzenia fiskalne
terminale POS






oprogramowanie systemowe
aplikacje biurowe
programy dla przedsiębiorstw
aplikacje internetowe

od 30 PLN
od 20 PLN

Usługi instalacji systemów obejmują także instalację sterowników i podstawową konfigurację. Dojazd na terenie Legnicy - nieodpłatnie (w przypadku
zamówienia usługi). Przy stałej współpracy, większych zamówieniach oraz
w przypadku łączenia usług - korzystne rabaty. Pozostałe usługi - wyceniane
indywidualnie lub wg czasu pracy (60 zł / godzinę).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, zapraszam do kontaktu pod
numerem telefonu 693 926 988, 76 7424141 lub też e-mailem: admin@koit.pl .
Serdecznie zapraszam także do zapoznania się z moją witryną internetową, gdzie
znajdziecie Państwo dodatkowe informacje: http://www.koit.pl .
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Z poważaniem
Jarosław Kotliński
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