IT Kereskedelem

#RMA
#IT tervezés
#üzemeltetés
#IT szolgáltatások
#online �cket rendszer
#DKÜ #közbeszerzés
#op�kai/UTP hálózat
#adatelemzés
#Power_BI

Kis-, közép-, és nagyvállalatok részére,
állami közbeszerzéseken keresztül,
illetve viszonteladóknak

IT Kivitelezés és Üzemeltetés
Rendszergazdai szolgáltatások,
felügyelet, hálózat építés,
adatmentés

SysInfo-ról
néhány szóban
2009-ben alapíto�uk és már a kezdetek óta fokozo�an jelen van a
magyarországi IT piacon. Eleinte inkább az IT szolgáltatások területén
terjeszkedtünk, de emelle� az alkatrész és késztermék kereskedelem is
folyamatosan fejlődö�. A biztató kezdést követően cégünk sikeresen ve�
részt közbeszerzéses pályázatokon is.

Hívjon minket!

+36 20 377 377 3

H-1131 Budapest,
Béke utca 135.
kereskedelem@sysinfo.hu

www.sysinfo.hu
www.syspower.hu
www.promeritum.hu
www.disztributor.hu
www.it4rent.hu

Szolgáltatásaink
IT BIZTONSÁG, IT FELÜGYELETI
MEGOLDÁSOK
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RMA szolgáltatások
Cégre, vagy személyre szabo� rendszerkiépítés
Folyamatos karbantartás
7/24-es
online
„�cket”
rendszerű
hibabejelentés (Referencia: Invitech, MOL)
Projekthez tartozó tervek és/vagy adatbázis
ellenőrzése, javítása, riportok készítése
Eszközök
felmérése
beüzemelése,
üzemeltetése, migrálása
Teljes IT infrastruktúra ﬁzikai költöztetése
(Referencia: MOL, Uniqa Biztosító)
Rendszergazdai szolgáltatás, hardver-, szo�ver
bérlés
Irodatechnikai eszközök (Canon, Konica
Minolta) (Referencia: NHKV)
Power
BI
megoldások,
adatelemzés
(Referencia: Győri Kórház)

SZERVIZHEZ KÖTHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
• Szervizünkben magasan képze� szakemberek
fogadják Önt a felmerülő problémák mielőbbi,
szakszerű megoldása érdekében. (HP, Lenovo,
Legrand, R&M)
• Különböző szintű SLA elvárások igény szerin�
kiszolgálása online hibajegy rendszerrel
• Garanciális és garancián túli RMA ügyintézés,
online hibajegy rendszerrel
• Különböző informa�kai eszközök hardverszintű
javítása gyártótól függetlenül (Többek közö�
Lenovo, HP, Apple)

IT KERESKEDELEM
• Cégünk partnerei közö� tudhatja valamennyi
nagy hazai disztribútort, és számos külföldi
beszállítót is. Direkt import tevékenység világ
minden régiójából. Legnagyobb hivatalos
partnereink: Microso�, Lenovo, HP Enterprise,

Aruba, Cisco, Canon, APC, ESET
• Munkaállomások, mobileszközök (Tablet,
mobiltelefon), nyomtatók, irodai eszközök,
hálóza� elemek, szo�verek, beszerzése,
üzembe helyezése, üzemeltetése.
• Kellékanyag
ellátás,
rendszergazdai
szolgáltatás, hardver-, szo�ver bérlés

HÁLÓZATÉPÍTÉS
• Intézményi, nagyvállala� WiFi, réz alapú és
op�kai hálózatok kiépítése, tervezése,
CAT3-tól CAT8.2-ig (Referencia: Unicredit Bank,
XIII. Kerüle� Önkormányzat, továbbá kb. 500
iskola és 100 szakközépiskola)
• Linux alapú cap�ve portálok, az auten�kációk
és jogosultságok kezelésére.
• Op�kai hálózatok tervezése és kivitelezése.
• Strukturált passzív és ak�v hálózat tervezése,
kivitelezése, bővítése, javítása, karbantartása,
üzemeltetése
• Rendelkezünk R&M és Legrand hálózatszerelési
bizonyítvánnyal, amellyel akár 25 év
rendszergaranciával
tudunk
hálózatot
megvalósítani.
• Referenciáink közö� országos bankok, kerüle�
intézmények, és vállala� szféra szereplői is
megtalálhatók.

KÖZBESZERZÉS
• Cégünk több keretmegállapodás tagjaként
számos témakörre kiterjedő szolgáltatás
listával rendelkezik, továbbá a hazai és külföldi
piacon
valamennyi
fellelhető
gyártó
képviseletével képes a legá�ogóbb támogatást
és megvalósítást lehetővé tenni.
• Segítséget
nyújthatunk
központosíto�
közbeszerzés keretein belüli vásárlásban,
illetve a csomagok összeállításban
• Teljeskörűen
támogatjuk
közbeszerzési
eljárásokban
• Kliens oldali eszközök és mobiltelefonok a
DKÜ-n
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