MISJA FIRMY W OBSZARZE JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH
Istniejemy na rynku od roku 1997. Nasza misję postrzegamy jako kompleksową obsługę jednostek
sektora publicznego, (urzędów gmin, szkół, ośrodków pomocy społecznej, gminnych centrów
kultury oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych). Jesteśmy nastawieni na długofalową
współpracę z naszymi kontrahentami. Dysponujemy doświadczoną kadrą pozwalającą zapewnić
odpowiedni poziom oraz stabilność oferowanych usług.
Zapewniamy bezproblemową pracę instytucji poprzez przejęcie wszelkich czynności związanych z
obsługą i konserwacją sprzętu komputerowego, sieci komputerowych, serwerów itp. Oferujemy pomoc
i doradzamy w wyborze najkorzystniejszej opcji zakupu sprzętu i oprogramowania. W tym celu
współpracujemy z czołowymi dostawcami sprzętu komputerowego (Tech Data S.A., Incom S.A. i inni )
oraz oprogramowania ( Wolters Kluwer S.A., Insert S.A, Sygnity S.A. i inni).
W naszej ofercie jest również wsparcie merytoryczne dla systemów komputerowych wykorzystywanych
w Państwa firmie. Z uwagi na to, iż w praktycznie każdej jednostce samorządowej funkcjonuje dział
księgowości, oferujemy wsparcie systemów finansowo-księgowo-kadrowych firm:

1. Wolters Kluwer S.A ( dawniej Progman S.A)
2. Tensoft S.A
3. Zeto Koszalin S.A.
Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Asseco S.A (dawniej Unizeto .S.A) oferującej sprzedaż i
odnowienie podpisów elektronicznych.
Posiadamy niezbędny potencjał i umiejętności w zakresie instalacji , przebudowy oraz modernizacji
sieci teleinformatycznych (komputerowych) wraz z niezbędnym osprzętem ( szafy serwerowe, serwery,
switche, routery, itp.)
Zapewniamy również możliwość instalacji i konserwacji central telefonicznych firm Platan oraz Slican
S.A.
Realizując założenie kompleksowości obsługi oferujemy również naszym kontrahentom materiały
eksploatacyjne do drukarek (zarówno oryginały jak i zamienniki) w bardzo korzystnych cenach
(szczególnie zamienniki).
Dla jednostek z obszaru pomocy społecznej oferujemy również całościową obsługę merytoryczną oraz
instalacyjno-wdrożeniową dla systemów firmy Sygnity S.A. takich jak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pomost Std,
Świadczenia Rodzinne,
Fundusz Alimentacyjny,
Stypendia,
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia wychowawcze

Jesteśmy autoryzowanym parterem firmy Sygnity S.A.

Dodatkowymi obszarami działań naszej firmy jest: budowa i wsparcie w obsłudze stron internetowych ,
biuletynów BIP, wsparcie w korzystaniu z serwisu epuap.gov.pl (elektroniczna skrzynkę podawczą oraz
możliwość korzystania z BIP)
FORMY WSPÓŁPRACY
Najczęstszą formą współpracy z naszymi kontrahentami jest umowa (zawierana na czas określony lub
nieokreślony)
Ta forma współpracy pozwala na dokładne określenie zakresów realizowanych dla kontrahenta zadań
oraz gwarantuje stabilność współpracy.
Certyfikaty i uprawnienia do okazania na żądanie.
Osoba odpowiedzialna: Piotr Szumko
Telefon: 604 403 496
E-mail: pszumko@netcom.slupsk.pl

