OFERTA
DLA FIRM
Wsparcie informatyczne w Twojej firmie.
Pakiety z określoną ilością godzin.
Sprawdź co zyskasz.

W branży informatycznej pracuję od piętnastu lat. Pracowałem jako
informatyk w administracji samorządowej oraz jako administrator
systemów informatycznych w sektorze bankowym. Zajmowałem się
utrzymaniem systemów, sporządzaniem dokumentacji oraz jako
Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Inspektor Ochrony
Danych Osobowych.
Praca jaką wykonuję sprawia mi ogromną satysfakcję. Nie boję się
wyzwań, nawet tych największych. Kilkunastoletnie doświadczenie
sprawia że jestem poważnym partnerem dla biznesu. Możesz mi
zaufać.
Do każdej firmy wychodzę z możliwością stałej współpracy, wspólnie
określamy zasady współpracy. Gwarantuję całodobowe wsparcie,
usterki i awarie usuwam natychmiast. Dbam o to by każdy mój
klient był zadowolony i polecał moje usługi znajomym.
Zapewnij Twojej firmie usługi informatyczne bez tworzenia etatu.
Przejmę pełną odpowiedzialność za obsługę informatyczną Twojej
firmy. Na powstałe problemy zareaguje natychmiast poprzez
interwencję na miejscu lub pomoc zdalną. Powierz informatykę
w Twojej firmie Wsparciu24, obniż koszty, zapewnij nieprzerwany
dostęp do nowych rozwiązań IT, podnieś poziom bezpieczeństwa
oraz uchroń się przez utratą danych.
Za co płacisz:
W każdym pakiecie, biorę pełność odpowiedzialność na sprawy
informatyczne w firmie. Opiekuję się danymi, sporządzam kopie
bezpieczeństwa, doradzam, konserwuję sprzęt. Najważniejsze jest
dla mnie bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania. Dokonuję
regularnych wizyt, wspólnie prowadzimy ewidencję godzin.
Sprzęt komputerowy kupujemy wspólnie, szukamy najtańszych
i najlepszych dostawców, ja doradzam co jest potrzebne by spełnić
określone wymagania. Nie zarabiam na sprzedaży sprzętu !!!
Oferuję tylko usługi. Działam przejrzyście i profesjonalnie. Nie
płacisz za moją gotowość do pracy tylko za pracę !!!. Podczas
regularnych wizyt opiekuję się Twoim sprzętem i danymi.

Usługi informatyczne wykonuję wg stawki 75 zł/godz. brutto lub
w korzystnych pakietach (istnieje możliwość dostosowania pakietu
do potrzeb klienta).
Pakiety z określoną ilością godzin:

Pakiet 200

trzy godziny miesięcznie (66 PLN/godz.).

Pakiet 350

sześć godzin miesięcznie (ok 58 PLN/godz.).

Pakiet 500

dziewięć godzin miesięcznie (ok 55 PLN/godz.).

Pakiet 700

czternaście godzin w miesiącu (ok 50 PLN/godz.).

*wszystkie ceny są cenami brutto.

Klient z pakietem usług informatycznych jest traktowany
priorytetowo. Ma zawsze pierwszeństwo przed innymi zgłoszeniami,
klient z podpisaną umową ma gwarancję że problem będzie
rozwiązany tu i teraz, bez zbędnej zwłoki.
W każdym pakiecie zapewniam Twojej firmie kompleksową obsługę
informatyczną.
Podczas wizyt serwisowych opiekuję się siecią komputerową,
instaluję i konfiguruję nowy sprzęt. Zajmuję się także instalacją
telewizji przemysłowej (rozbudowa, poprawa jakości wizji) oraz
stroną internetową twojej firmy (aktualizacje, pozycjonowanie).

Wsparcie24 w Twojej firmie to:















cykliczne wizyty serwisowe mające na celu sprawdzenie
sprzętu oraz usunięcie bieżących problemów,
pomoc w programach Płatnik, platforma Pfron, i wiele innych,
certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane,
konfiguracja komputerów i urządzeń,
administrowanie siecią lokalną,
projektowanie i wykonanie sieci przewodowych oraz
bezprzewodowych,
archiwizacja i odzyskiwanie danych
instalacje systemów, oprogramowania oraz ich aktualizacje,
doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych,
utrzymanie w sprawności infrastruktury informatycznej,
strony Internetowe i ich pozycjonowanie w
najpopularniejszych wyszukiwarkach,
telewizja przemysłowa CCTV,
natychmiastowe usuwanie awarii,
pomoc telefoniczna i doradztwo dla klientów bez
dodatkowych opłat.

Dlaczego wybrać Wsparcie24?






zawsze odbieram telefony :-),
staram się jak najszybciej dojechać do klienta jeśli to
konieczne,
zawsze idę na rękę klientom i staram sie dopasować do ich
potrzeb,
chcę żebyś był zadowolony w moich usług,
na każde zlecenie daje gwarancję i liczę że się jeszcze
spotkamy.
Przemysław Małkowski
Klamry 99A
86-200 Chełmno

573-280-950
www.wsparcie24.com.pl

