PERFORMANCE správa IT / PERFORMANCE outsourcing IT
Čiastkové a komplexné riešenie IT infraštruktúry
Hľadáte služby v oblasti informačných technológií ? Ponúkame Vám profesionálnu správu a rozvoj IT certifikovanými systémovými
špecialistami. Vaša infraštruktúra bude pod našim dohľadom spoľahlivá, výkonná a maximálne zabezpečená. Sme pripravení zabezpečiť
jednorazové zásahy (support), a tiež kompletne prevziať zodpovednosť za Vašu serverovú a počítačovú infraštruktúru. Stačí si vybrať
z našich služieb.

Potrebujte si prenajať IT špecialistu alebo komplexne zabezpečiť všetky IT služby?
Ako často ?

Názov služby

Popis služby

1-3x týždenne (2-24 hod.)

Až 5 dní (25-40 hodín)

Aktívna správa

Outsourcujte správu siete a IT služby
pravidelných návštev našich špecialistov.

Trvalý dohľad

formou

Zverte Vašu IT infraštruktúru do starostlivosti našim
špecialistom, ktorí Vám budú trvale k dispozícií.

Riešite konkrétne problémy alebo iné IT projekty?
Ako často ?

Názov služby

Popis služby

Konkrétne riešenie IT projektu
menšieho a väčšieho rozsahu
Technická podpora

Využite našich IT špecialistov pre riešenie jednotlivých
technických problémov, zásahov na mieste, alebo využite
implementáciu software a IT služieb.

Riešenie IT projektov na mieru

Konzultácia a analýza

Prenechajte návrh a riešenie IT projektov na našich IT
špecialistov

Prečo si vybrať práve nás?









máme tím IT špecialistov
ponúkame komplexné IT služby a riešenia
naše vedomosti sú podložené odbornými certifikáciami a referenciami
uplatňujeme systém manažérstva kvality v IT riešeniach EN ISO 9001:2008.
znížime Vám náklady na prevádzku IT a zvýšime kvalitu IT služieb
máme viac ako 15-ročné skúsenosti v odbore
profesionálny a osobitný prístup k zákazníkovi

Sme partneri :

Sme držiteľmi : ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality
Spoločnosť PERFORMANCE, s.r.o sa stala držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality (QS). Naša spoločnosť zaviedla a
uplatňuje systém manažérstva kvality v IT riešeniach, ktorý vyhovuje požiadavkám obsiahnutých v norme EN ISO 9001:2008.
Kontakt :

PERFORMANCE, s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Tel./Fax.: +421 2 33 59 55 90
info@performance.sk
Hotline: +421 908 908 828

