Profesjonalne
usługi outsourcingu
informatycznego

Pragniemy być partnerem dla małych
i średnich przedsiębiorstw, który rozumie
ich potrzeby, wspiera w rozwoju, zapewniając
jednocześnie bezpieczeństwo prowadzenia
działalności poprzez świadczenie kompleksowej
usługi wsparcia informatycznego.

trustit.pl

		 Czy jest firma,

którą stać na awarie systemu informatycznego?
Dziś, gdy najcenniejszym zasobem jest czas, warto stawiać na sprawdzone
rozwiązania i zaufanych usługodawców. Jeśli chcesz zredukować koszty
utrzymania swojej infrastruktury IT, podnosząc jednocześnie
jej dyspozycyjność oraz jakość obsługi – te rozwiązania są dla

Ciebie!

MyIT

myIT obejmuje pełną opiekę nad użytkownikami komputerów, oprogramowaniem i całą infrastrukturą
IT w firmie, szczególnie
• stacjami roboczymi wraz z typowymi aplikacjami biurowymi,
• siecią wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi i serwerami.
Kompleksowa obsługa myIT to również:
• natychmiastowa pomoc użytkownikom świadczona przez telefon, skype, chat, e-mail,
• help desk,
• obsługa administracyjna sieci, serwerów, drukarek i komputerów użytkowników,
• obsługa na miejscu w lokalizacji (lokalizacjach) Klienta oraz serwis – jeśli Klient wyrazi taką potrzebę.

AdminIT

Usługa adminIT obejmuje wszystkie prace o charakterze rutynowym, prewencyjnym i naprawczym dotyczące wskazanego serwera aplikacyjnego, bazodanowego lub sieciowego. Może ona występować samodzielnie
jako administracja serwerem lub podsystemem informatycznym Klienta lub jako element oferty obejmującej
pełną obsługę środowiska informatycznego.

PostIT

Współczesny biznes nie może funkcjonować bez niezawodnie działającej poczty elektronicznej. TrustIT pomaga
swoim klientom wdrożyć i zarządzać systemami pocztowymi oraz usługami pomocniczymi.

Skorzystanie z naszej oferty obejmującej Outsourcing IT,
		
czyli kompleksowe wsparcie informatyczne,
pozwoli Ci skoncentrować się na kluczowej
				
działalności twojej firmy.

SLA „Service Level Agreement”
trustit.pl

gwarantowany poziom usług potwierdzony umową
• ustala zakres świadczonej usługi,
• ustala standard świadczonej usługi,
• ustala metody współpracy i kanały komunikacji,
• moderuje oczekiwania,
• ustala zakresy odpowiedzialności.

24 h na dobę
Dyspozycyjność
365 dni w roku

SecureIT

Nasi fachowcy w ramach usługi secureIT:
• czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszym Klientom przed zagrożeniami ze strony Internetu,
jak i sieci wewnętrznej z uwzględnieniem potrzeb pracy zdalnej i nieograniczonego dostępu do zasobów,
• zarządzają routerami brzegowymi, co umożliwia stworzenie zapory (Firewall) separującej sieć Klienta
od Internetu oraz w przypadku większej liczby placówek, połączenie ich szyfrowanym tunelem VPN.

SupportIT

Nasze usługi obejmują pomoc użytkownikom komputerów w ich miejscu pracy, co wyróżnia nas na tle konkurencji. Do naszych zadań należy rozwiązywanie prostych problemów, konsultacje oraz przyjmowanie zgłoszeń
usterek i awarii. Usługa ta jest doskonałym narzędziem do obniżenia ukrytych kosztów użytkownika związanych z przestojami w pracy.

VPNIT

Firmy, które mają rozproszoną strukturę wiedzą jak istotna jest możliwość bezpiecznego łączenia i korzystania
z sieci firmowej oraz zasobów sieciowych. Właśnie dla nich stworzona została usługa VPNIT, która pozwala na
łączenie sieci lokalnych położonych w odległych geograficznie miejscach w jedną strukturę.

√

Pewności działania

• gwarancja ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego, bezpieczeństwa
danych oraz poufności

√

Kompleksowa obsługa – jeden punkt kontaktu

• zespół wyspecjalizowanych pracowników w razie potrzeby fachowe doradztwo
zewnętrznych ekspertów

√

Przewidywalność kosztów

• jednoznaczne i przewidywalne koszty operacyjne
• zmniejszenie kwot przeznaczonych na utrzymanie stanowiska
administratora i konserwatora sieci

√

Bezpieczeństwo

• przejęcie technicznej opieki nad bazami danych i zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa
• przejęcie formalnej odpowiedzialności za techniczną i proceduralną
stronę ochrony danych osobowych (również w stosunku do GIODO)
• opcjonalnie opieka nad pozostałymi systemami biznesowymi, infrastrukturą
i użytkownikami IT

Jesteśmy polską firmą informatyczną należącą do Grupy Kapitałowej Atende.
Swoim Klientom dostarczamy nowoczesne usługi outsourcingu informatycznego. Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich firm, dla których
informatyka nie stanowi głównego obszaru działania.
Wierzymy w teraźniejszość oraz przyszłość zewnętrznych, profesjonalnych
usług informatycznych, które optymalizują pracę każdego przedsiębiorstwa.
Lubimy to, co robimy i robimy to z pasją, dlatego można nam zaufać.

Dzięki partnerstwu Google for Work, TrustIT pomoże firmom przenieść ich
środowiska pracy do chmury Google, poczynając od wdrożenia, poprzez
skonfigurowanie usługi, przeniesienie poczty z obecnego serwera, organizację procesów, przekazanie i wdrożenie pakietu aplikacji biurowych, kończąc
na późniejszej, długofalowej opiece nad nowym środowiskiem IT.
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