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Wizja inowacyjnej,profesjonalnej i kompleksowej obsługi przedsiębiorstw oraz wieloletni serwis
jest przez nas realizowana w praktyce. Motto "Skuteczne rozwiązania technologiczne dziś dają przewagę nad konkurencją jutro"
. Dlatego
Firma nasza specjalizuje się w kompleksowej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Od
samego początku stawialiśmy na jakość i inowacyjność wdrażanych projektów, o czym mogą
świadczyć niekwestionowane marki dostarczanych produktów i rozwiązań – spełniających
wymogi międzynarodowych komisji jakości oraz certyfikaty: ISO, TUV, TCO i innych.

Wśród wielu wymienić należy: Intel, AMD, IBM, Asustek, EPOX, 3Com, Motorola, Nokia,
Panasonic, Fujitsu-Siemens, Hewlett Packard, Corel, Microsoft, Sony i wiele innych. W dniu
dzisiejszym możemy się poszczycić specjalizacją w zakresie:
- Sprzęt komputerowy (Stacje robocze oraz serwer dla sieci informatycznych, Pracownie
projektowe, Systemy Handlowo-Magazynowe, Zestawy Multimedialne)
- Sieci informatyczne (LANtastic, Novell, Windows 9x, Windows NT, Windows 200,
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7 Linux)
- Urządzenia wspomagające handel i usługi (Urządzenia fiskalne: kasy oraz drukarki.
Systemy ewidencji przenośnej)
- Systemy alarmowe i monitorujące
- Oprogramowanie (Specjalistyczne oprogramowanie dla firm, Programy inżynierskie,
Aplikacje biurowe, Systemy wspomagające)
- Internet (Zakładanie kont E-Mail'owych, Serwery wirtualne, Konfiguracja)
- Usługi instalacyjne, konfiguracyjne, naprawa baz danych, uszkodzonych systemów, etc.
(Możliwość podpisania Stałych umowów autoryzacyjnych z firmami, Konsultacje i
opracowywanie strategi informatycznych)
- SERWIS (Naprawa, Konserwacja, Przegląd, Instalacja Oprogramowania i Systemów)
- Kompleksowa Obsługa (Instalacja, Podłączenie, Konfiguracja i Uruchomienie Systemów)
- Doradztwo Finansowe (opracowywanie strategi finansoych i podatkowych, kredyty,
ubezpieczenia...)
- Fotografia

Mamy doświadczenia zdobywane poprzez wieloletnią współpracę z takimi instytucjami jak
Politechnika Śląska, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, Radio oraz Gazeta Lokalna i szereg
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małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Zdobyte doświadczenia w ciagu kilkunastu lat działania spowodowało rozwój w nowym kierunku
- FINANSE (uzupełniając naszą ofertę). Kompleksowość usługi względem realnych wymagań
efektywnie prowadzonych strategii finansowych uzupełniają najnowocześniejsze systemy
zarządzania informacją CRM, narzędzia komunikacji z Klientem oraz nowoczesne Systemy
Direct. Czuwając nad bieżącymi potrzebami informacyjnymi Klientów Indywidualnych jak i Firm
poprzez długoletni serwis.

Ponieważ każda podejmowana przez nas decyzja finansowa ma swoje wyraźne konsekwencje
oraz odzwierciedlenie czy to budżecie domowym, czy budżecie prowadzonej przez nas
działalności gospodarczej, zarządzanie finansami bezpośrednio wpływa na jakość naszego
życia, jego płynność oraz rozwój. Nie jest to jednak kwestia samych wyborów, ale także - co w
długim okresie czasu okazuje się jeszcze bardziej istotne - zarządzania zmianami w czasie: od
uwzględnienie zmiany wartości pieniądza w czasie, przez zmiany prawne i produktowe, aż po
zmiany potrzeb i naszych własnych celów. Planowanie - Rozwiązanie - Serwis

Obecnie rynek finansowy jest jednak pełen produktów nieefektywnych oraz braku rzetelnej
obsługi, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dysproporcja między wiedzą i
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zrozumieniem finansów osobistych oraz produktów finansowych przez Klientów i instytucje je
oferujące.

Dlatego oprócz kompleksowej usługi, którą oferujemy, podejmujemy działania zmierzające do
zmiany takiego stanu rzeczy w obszarze finansów osobistych naszych Klientów. Jest to
naturalna konsekwencja długofalowej perspektywy współpracy, którą oferujemy od pierwszego
spotkania z Klientem.
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