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O nas

Od początku
działalności specjalizujemy się w
szeroko pojętym IT. 
 
Główna nasza specjalizacja to w
kompleksowe wdrożenia
oprogramowania i rozwiązań
sprzętowych związanych z
budową infrastruktury
informatycznej przedsiębiorstw.  
 
Budujemy infrastruktury od zera, a
także modyfikujemy istniejące
infrastruktury klientów
 
Współpracujemy z biznesem jak i
z administracją publiczną, a to
oznacza, że potrafimy być
elastyczni i dostosować się
różnego rodzaju rynków. 
 
Zaufaj nam, a twoja działalność
będzie elastyczna, wydajna,
bezpieczna i skalowalna.

Posiadamy duże
doświadczenie we
wdrażaniu rozwiązań w
przedsiębiorstwach z
różnych branż.

Nasze cele

Każdy projekt to dla nas duże
wyzwanie i do każdego klienta
podchodzimy indywidualnie.
 
Na swojej drodze nigdy nie
spotkaliśmy dwóch takich
samych rozwiązań, każda firma
ma swoja własną specyfikę a
my staramy się zawsze
kierować rozwojem firmy dla
której aktualnie
prowadzimy projekt.
 
 IT to jedna z najszybciej i
najbardziej dynamicznie
rozwijających się branż na
rynku, a my staramy być
na bieżąco z aktualnymi
trendami i boimy się ich
wdrażać u naszych klientów.
 
Chcemy być najbardziej
innowacyjną firmą w branży IT
na lokalnym rynku
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IT OUTSOURCING

Proponujemy Państwu rozwiązania opierające się na outsourcingu
zasobów informatycznych,
wsparciu dla istniejących rozwiązań, budowie lub rozbudowie
istniejącej infrastruktury informatycznej w Państwa firmie.
 
Dzięki usłudze outsourcingu zasobów informatycznych zyskują
Państwo wsparcie profesjonalistów z róznych gałęzi infomatycznego
rzemiosła.
 
Obsługujemy małe firmy, składające się z 5-6stanowisk
komputerowych, jak i duże firmy,składające się z 200-300
komputerów o złożonej infrastrukturze informatycznej.

IT ADOPTION PROGRAM

Program, który uczyni Państwa infrastrukturę teleinformatyczną
nowatorską, bezpieczną i wydajną.
 
Jeśli nie jesteś pewien czy:
- masz aktualne oprogramowanie antywirusowe
- kopie zapasowe faktycznie się tworzą
- oprogramowanie w firmie jest legalne
- pracownicy wiedzą jak rozpoznać fałszywego e-maila
- możesz usprawnić pracę w firmie stosując rozwiązania chmurowe
- twoja firma poprawnie przetwarza dane osobowe
- możesz poprawić wydajność swoichkomputerów nie kupując
nowych
 
To ten program jest dla ciebie.
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BEZPIECZEŃSTWO IT

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
 
Dostarczamy i wdrażamy:
- oprogramowanie Antivirus/Antispyware/Antimalware
- oprogramowanie do kopii zapasowych
- sprzętowe rozwiązania firewall UTM/NGFW
- szyfrowanie danych/dysków twardych
 
Przeprowadzamy audyty teleinformatyczne i testy penetracyjne.

SIECI KOMPUTEROWE

Projektujemy, wykonujemy, modyfikujemy następujące rodzaje sieci:
- sieci strukturalne w kategorii 6e i wyższych
- sieci bezprzewodowe (małe sieci jak i rozwiązania enterprise)
- sieci światłowodowe
 
Wdrażamy sprzęt sieciowy renomowanych producentów tj. cisco, HP,
Fortigate..
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SPRZĘT IT

Dostarczamy sprzęt komputerowy wiodących producentów min.
DELL, Lenovo, HP, Fujitsu dostosowany do Państwa potrzeb.
 
Zajmujemy się dostarczaniem sprzętu nowego, jak i po-leasingowego.
 
Jesteśmy partnerem firmy Microsoft.
 
Wdrażamy rozwiązania wirtualizacji, opartej na oprogramowaniu
VMWARE, Hyper-V lub Citrix.

SZKOLENIA

Przeprowadzamy dwa rodzaje szkoleń:
 
- szkolenia specjalistyczne z bezpieczeństwa teleinformatycznego dla
Państwa kadry zarządzającej zasobami IT
- szkolenia dla pracowników biurowych na których pokazujemy jak się
bronić przed róznymi rodzajami ataków na które narażony jest
pracownik w firmie.
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Nasi klienci
Przedsiębiorstwa, które nam zaufały

I wiele innych, ale nie posiadamy logo :)
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

WWW.ORBISON.PL

 

+48 730 326 575

 

BIURO@ORBISON.PL

 

 


