- účetní a ekonomický systém Pohoda – servis a prodej výpočetní techniky – kamery, docházky,
zabezpečovačky – zálohování a obnova dat –TV, SAT a rádio – nové i repasované PC sestavy ..možná nebudeme úplně nejlevnější, to proto, že se snažíme být nejlepší…

Spolupráce – JISTOTA
GARANTUJEME:
- příjezd na Vaší provozovnu, do 4h od nahlášení poruchy – závady
- rozsah pracovní doby PO-PÁ, 7:00 – 17:00
- telefonická a vzdálená pomoc PO-PÁ, 6:00 – 18:00
ZÍSKÁVÁTE:
- cenu hodinové sazby 395,- i pro ES Pohoda, CAD, Prog., MS SRV
- účtujeme po ½ hodiny
- účtujeme pouze čas technika strávený na cestě, nikoliv km
- 1x měsíčně vzdálenou kontrolu serveru (příp. hl. PC), zprávu o stavu SW, antiviru,
paměti, HDD, teploty, zálohování
POJISTKA pro Vás:
- v případě porušení garance, máte od nás paušál na násl. měsíc za 1kč

1.000,- měsíčně
(více info, platební podmínky atd. viz. Smlouva o obchodní spolupráci – JISTOTA)

uvedené ceny jsou bez DPH

ComPoriz s.r.o.
Dukelská třída 1408
504 01 Nový Bydžov

IČO: 060 98 380
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tel.: +420 731 545 391
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web: www.comporiz.cz

- účetní a ekonomický systém Pohoda – servis a prodej výpočetní techniky – kamery, docházky,
zabezpečovačky – zálohování a obnova dat –TV, SAT a rádio – nové i repasované PC sestavy ..možná nebudeme úplně nejlevnější, to proto, že se snažíme být nejlepší…

Spolupráce – SÍŤ POD DOHLEDEM
GARANTUJEME:
- příjezd na Vaší provozovnu, do 3h od nahlášení poruchy – závady
- rozsah pracovní doby PO-PÁ, 7:00 – 19:00
- telefonická a vzdálená pomoc PO-PÁ, 6:00 – 20:00
ZÍSKÁVÁTE:
- cenu hodinové sazby 395,- i pro ES Pohoda, CAD, Prog., MS SRV
- účtujeme po ½ hodiny
- účtujeme pouze čas technika strávený na cestě, nikoliv km
- 1x měsíčně vzdálenou běžnou kontrolu serveru (příp. hl. PC), zprávu o stavu SW,
antiviru, paměti, HDD, teploty, zálohování
- správu internetového připojení (uvedete nás jako techn. kontakt u Vašeho
poskytovatele, při problému voláte nám a my řešíme Vaše problémy s připojením a
konfigurace)
- zdarma tel. a vzdálenou pomoc při problému a řešení nestandartních situací
v rozsahu 2 hod. (produkty Windows, Office, ES Pohoda)
- zdarma tel. a vzdálené poradenství ES Pohoda (vyjma tisk. sestav)
- zdarma upozornění a instalace všech aktualizací ES Pohoda
POJISTKA pro Vás:
- v případě porušení garance, máte od nás paušál na násl. dva měsíce 2x za 1kč)

2.000,- měsíčně
(více info, platební podmínky atd. viz. Smlouva o obchodní spolupráci – SÍŤ POD DOHLEDEM)

uvedené ceny jsou bez DPH

ComPoriz s.r.o.
Dukelská třída 1408
504 01 Nový Bydžov

IČO: 060 98 380
DIČ: CZ06098380
ID datovky: js3irt5

tel.: +420 731 545 391
e-mail: info@comporiz.cz
web: www.comporiz.cz

- účetní a ekonomický systém Pohoda – servis a prodej výpočetní techniky – kamery, docházky,
zabezpečovačky – zálohování a obnova dat –TV, SAT a rádio – nové i repasované PC sestavy ..možná nebudeme úplně nejlevnější, to proto, že se snažíme být nejlepší…

Spolupráce – IT správa MAXIMUM
GARANTUJEME:
- příjezd na Vaší provozovnu, do 3h od nahlášení poruchy – závady
- rozsah pracovní doby PO-PÁ, 7:00 – 19:00
- telefonická a vzdálená pomoc PO-PÁ, 6:00 – 20:00
ZÍSKÁVÁTE:
- cenu hodinové sazby 395,- i pro ES Pohoda, CAD, Prog., MS SRV
- účtujeme po ½ hodiny
- účtujeme pouze čas technika strávený na cestě, nikoliv km
- zdarma 1x měsíčně návštěvu technika, kontrolu stavu všech PC - HW, SW, antivir,
paměť, HDD, kontrola síťových komponent a zálohování
- správu internetového připojení (uvedete nás jako techn. kontakt u Vašeho
poskytovatele, při problému voláte nám a my řešíme Vaše problémy s připojením a
konfigurace)
- zdarma tel. a vzdálenou pomoc při problému a řešení nestandartních situací
v rozsahu 2 hod. (produkty Windows, Office, ES Pohoda)
- zdarma servisní zásah, v rozsahu 3 hodin
- zdarma tel. a vzdálené poradenství ES Pohoda (vyjma tisk. sestav)
- zdarma upozornění a instalace všech aktualizací ES Pohoda
POJISTKA pro Vás:
- v případě porušení garance, máte od nás paušál na násl. dva měsíce 2x za 1kč)

3.000,- měsíčně
(více info, platební podmínky atd. viz. Smlouva o obchodní spolupráci – IT správa MAXIMUM)

uvedené ceny jsou bez DPH

ComPoriz s.r.o.
Dukelská třída 1408
504 01 Nový Bydžov

IČO: 060 98 380
DIČ: CZ06098380
ID datovky: js3irt5

tel.: +420 731 545 391
e-mail: info@comporiz.cz
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