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O firmie
Ter-Jap IT to firma specjalizująca się w kompleksowej
obsłudze
informatycznej
małych
i
średnich
przedsiębiorstw, korporacji oraz instytucji sektora
publicznego. Na przestrzeni lat zaufało nam wielu
klientów z różnych branż. Priorytetem firmy jest
zapewnienie klientom optymalnych i dostosowanych do
potrzeb, profesjonalnych rozwiązań informatycznych
z zakresu consultingu i outsourcing IT.

Firma istnieje od 2009r. Na nasz profesjonalizm składają się kilkuletnie doświadczenie w branży IT,
wiedza i umiejętności potwierdzone certyfikatami, doskonała znajomość sektora oraz najnowszych
dostępnych rozwiązań sprzętowych.
Profesjonalny outsourcing to oszczędności czasu oraz kosztów dla każdej firmy. Zyskujecie Państwo
gwarancję stałego nadzoru nad powierzonym sprzętem i oprogramowaniem, kontrolę i pewność
prawidłowej archiwizacji zasobów informatycznych oraz profesjonalne doradztwo w zakresie optymalnej
informatyzacji Państwa firmy.
Wszystko to na podstawie Umowy Serwisowej, przejrzystej i dopasowanej indywidualnie do Państwa
potrzeb i oczekiwań.
Niezawodność systemów informatycznych to podstawa efektywnego rozwoju każdej instytucji,
niezależnie od branży.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony, gdzie w zakładce Certyfikaty znajdziecie Państwo
wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające nasze kompetencje.
Jeśli chcecie mieć Państwo dostęp do najświeższych informacji o firmie Ter-Jap IT, ciekawych artykułów
oraz nowatorskich rozwiązań polecamy również nasz profil na Facebook’u.
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Outsourcing IT:
Podstawową działalnością firmy Ter-Jap IT jest
profesjonalne doradztwo informatyczne w ramach
którego proponujemy Państwu:
-doradztwo w zakresie wyboru właściwego
i spełniającego Państwa oczekiwania sprzętu
komputerowego dla firmy,
-zapewnienie
prawidłowego
działania
oprogramowania systemowego funkcjonującego
w Państwa placówce,
- szkolenie pracowników z zakresu obsługi IT,
- wsparcie informatyczne - Help Desk,
- pełną administrację komputerów i serwerów,
- projektowanie sieci w tym zarówno sieci kablowych jak i bezprzewodowych zgodnie z Państwa
oczekiwaniami,
- szybkie reagowanie w przypadku awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny,
- terminowe usuwanie awarii oraz bieżącą konserwację sprzętu.

W trosce
o
bezpieczeństwo
Państwa
dokumentów firma Ter-Jap IT prowadzi również
pełną ochronę danych oraz comiesięczną
archiwizację
zbiorów
informatycznych.
Nie musicie Państwo ponosić dodatkowych
kosztów na szkolenia pracowników, czy zlecać
ochronę danych zewnętrznym instytucjom,
nasza firma zajmie się tym zagadnieniem
w kompleksowy sposób.
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Consulting IT:
Firma Ter-Jap IT prowadzi również kompleksowe
doradztwo z zakresu usług IT.
Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb
klientów
opracowujemy
strategię
rozwoju
informatycznego. Na Państwa życzenie wykonujemy
również pełną analizę techniczno-ekonomiczną
wydajności sprzętu stosowanego w Państwa
zakładzie. Tworzymy analizy kosztowe modernizacji
sprzętu jeśli Państwa urządzenia nie spełniają
Państwa oczekiwań. Szkolimy pracowników tak,
aby proces informatyzacji przebiegał sprawnie.

Sieci komputerowe:
Ter-Jap IT przy pomocy nowoczesnych technologii
projektuje i wykonuje instalacje w oparciu
o rozwiązanie Cisco i oprogramowanie Microsoft.
W ramach tej usługi oferujemy Państwu:
- projekt dostosowany do możliwości i mocy
obliczeniowej systemów w Państwa firmie,
- rozbudowę i modernizację komputerów w ramach
wdrażania efektywnej strategii informatycznej
w placówce,
- oprogramowanie
- profesjonalną instalacja serwerów oraz sieci komputerowych
zgodnieWindows
z PaństwaServer
oczekiwaniami,
- monitoring wydajności i efektywności systemu oraz pełną administrację,
- administracja sieci przewodowych i bezprzewodowych,
- konfiguracja routerów Cisco i firewalli,
- obsługę serwisową w przypadku awarii serwerów.
- przywracanie funkcjonalności systemu operacyjnego
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Komputery i usługi programistyczne:
W ramach zawartej umowy przeprowadzamy
również niezbędne instalacje oraz konfiguracje
systemowe, tak aby dysponowali Państwo
optymalnym i aktualnym oprogramowaniem.
Na Państwa życzenie firma Ter-Jap IT zadba
również o właściwą modernizację i rozbudowę
komputerów w Państwa zakładzie. Jesteśmy
na bieżąco z wszelkimi sprzętowymi
nowinkami, z chęcią pokarzemy jakie
rozwiązania systemowe będą najlepsze
dla Państwa działalności.
Właściwa konfiguracja urządzeń oraz systematyczne
aktualizacje oprogramowania pozwalają
.
na szybszą i wydajniejszą pracę firmy oraz skuteczniejszą ochronę danych.

Odzyskiwanie danych:
Firma Ter-Jap IT zajmuje się również
odzyskiwaniem danych z różnych nośników
w tym z komputerów PC, laptopów, dysków
przenośnych bez względu na to, czy
przyczyną awarii nośnika jest uszkodzenie
elektroniki, uszkodzenie logiczne.
Odzyskujemy też hasła do stacji roboczych.
Zajmujemy się również usuwaniem danych
z różnych nośników.

W ramach usług dodatkowych Ter-Jap IT prowadzi naprawę komputerów oraz laptopów.
Naprawy prowadzimy w sposób rzetelny oraz tak szybko, jak tylko jest to możliwe.
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Szybka pomoc:
Szybka pomoc jest usługą skierowaną
do wszystkich tych firm, które nie posiadają
podpisanej
z firmą Ter-Jap IT
umowy
serwisowej, a chciałyby skorzystać z naszej
oferty. Opcja szybkiej pomocy świetnie
sprawdza się w sytuacjach awaryjnych jak
również
wtedy,
gdy
zależy
Państwu
na jednorazowej profesjonalnej obsłudze
informatycznej. Taka pomoc „doraźna”
to również dobry sposób na sprawdzenie jakości
naszych usług w działaniu, gdy zastanawiacie
się Państwo nad powierzeniem obsługi zaplecza informatycznego zewnętrznej firmie. Zakres usługi
„Szybka pomoc” wraz z cenami prezentujemy poniżej .
Lp

Usługa

1

Konfiguracja dysku twardego –
partycjonowanie, formatowanie, zmiana
systemu plików
Instalacja systemu operacyjnego

2
3

7

Instalacja sterowników, konfiguracja
systemu
Instalacja oraz konfiguracja wszelkiego
rodzaju oprogramowania
komputerowego
Instalacja oprogramowania
antywirusowego
Doradztwo przy zakupie, sprzedaż oraz
montaż ustawienie części
komputerowych
Odzyskiwanie utraconych danych

8
9

Konfiguracja połączenia internetowego
Archiwizacja danych

10
11

Dojazd do klienta
Konfiguracja drukarki

4

5
6

Cena do 5
komputerów
50,00 szt.

Cena od 6 do 10
komputerów
40,00 szt.

Cena od 11 do 20
komputerów
30,00 szt.

100,00 szt.

80,00 szt.

60,00 szt.

50,00 szt.

40,00 szt.

30,00 szt.

100,00 / h
50,00 szt.

40,00 szt.

30,00 szt.

120,00 zł
od 300,00 zł
50,00 – 200,00 zł
od 50,00zł
50zł szt.

1,00 zł / km
40zł szt.

30zł szt.

Podane w cenniku kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich VAT. Płatność gotówką.
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Kontakt:
Usługi świadczymy dla firm
z Gostynina, Płocka oraz okolic.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania
dotyczące oferty lub usług
firmy Ter-Jap IT zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony

www.ter-jap.pl
i skorzystania
kontaktowego.

z

formularza

Z chęcią odpowiemy na każde Państwa pytanie.
Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod adresem e-mailowym : info@ter-jap.pl
oraz pod numerem : +48 798 897 661
Z naszych usług skorzystali:

Już dziś dołączcie Państwo do grona zadowolonych klientów.
Niezawodność systemów informatycznych to podstawa efektywnego rozwoju każdej
instytucji, niezależnie od branży.
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