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O

d 10 lat oferujemy klientom produkty i usługi IT. Swoim zaufaniem
obdarzyły nas liczne firmy i organizacje użytkujące od kilku do ponad
200 komputerów. Współpraca z naszymi klientami owocuje obopólnym
zadowoleniem, co jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji. Gwarantujemy
Państwu opiekę najwyższej klasy specjalistów, poczynając od architektów
systemu projektujących adekwatne do potrzeb danej firmy środowisko IT,
poprzez administratorów i serwisantów, aż do techników wprowadzających
nowe rozwiązania.
Oferowany katalog produktów na rok 2015 przybliży Państwu proponowane
przez nas usługi oraz, mamy nadzieję, zachęci do skorzystania z naszych
doświadczeń i zasobów. Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami okaże
się korzystna dla Państwa firmy, a zainstalowane przez nas systemy będą
skutecznie i niezawodnie dla Was pracowały.
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“

– konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, prace modernizacyjne, wprowadzanie
aktualizacji, monitoring sprawności systemu operacyjnego, dysków twardych oraz systemu katalogów i plików

Opieka
informatyczna

Izoterm świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i instalacji rozwiązań
związanych z przesyłem energii cieplnej, pomiarami oraz wymianą ciepła. Firma ComRaid przygotowała nam środowisko pracy dla
programu CAD, oraz serwisuje program Symfonia. Wdrożyli również system automatycznego wykonywania kopii zapasowych. Oraz
wykonali modernizację serwera. Polecamy
ComRaid jako zaufanego partnera.

Sprawne systemy
informatyczne to
sprawnie działająca firma.

dla firm

Izoterm

– inwentaryzacja sprzętu komputerowego i licencji
oprogramowania
– archiwizacja baz danych, wykonywanie backupów (kopii zapasowych) plików
– nadzorowanie procesu przetwarzania danych osobowych, pełnienie funkcji ASI wymaganej przez
GIODO, oferujemy również przeprowadzenie audytu, wdrożenie polityki oraz przeprowadzenie
szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
nasi specjaliści od ochrony danych osobowych
mogą pełnić w Państwa organizacji funcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)

“

Oferujemy najwyższej jakości usługi księgowe. Dla nas najważniejszy jest profesjonalizm.
Pracownicy ComRaid dba o nasze komputery
i sprawne działanie oprogramowania księgowego, można na nich polegać.

Ekonomik s.c. Biuro Rachunkowe
putery w nasze ręce, mogą mieć Państwo pewność,
że są w pełni bezpieczne.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZĄ FIRMĄ?

D

bamy o komputery kompleksowo! W ramach naszej wieloletniej
działalności w branży IT, sukcesywnie wprowadzaliśmy do oferty
nowe usługi w celu zapewnienia naszym Klientom jak najlepszej opieki
nad zasobami komputerowymi. Mamy zaszczyt zaproponować Państwu
outsourcing IT, w ramach którego w sposób całościowy zadbamy o firmowe
komputery i oprogramowanie.

Każda firma posiada inną specyfikę i, w związku z tym,
inne są jej wymogi względem systemów informatycznych i software’u. Gwarantujemy dopasowanie
usług ściśle do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.
Tym samym zapewniamy w 100% wydajne działanie firmowych komputerów, co, jak wiadomo ma
niebagatelne znaczenie w kontekście funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Nasze usługi obejmują
również naprawę sprzętu komputerowego i usuwanie usterek oprogramowania. Jeśli w firmie zdarzy się
jakakolwiek awaria, szybko zażegnamy problem.

towych, księgowych, specjalistycznych, a także
systemów komputerowych do pracy grupowej,
systemów crm, erp, bpm oraz innych systemów
usprawniających działanie firmy
– administrowanie sieciami informatycznymi, zarządzanie serwerami, zarządzanie systemami monitoringu

“

Firma ComRaid świadczy zdalną pomoc
techniczną, dla pracowników naszego ośrodka wypoczynkowego na Zanzibarze. Mimo
odległości geograficznej ComRaid zawsze
pomaga na czas.

W NASZEJ OFERCIE OUTSOURCINGU IT ZNAJDUJĄ SIĘ:
– instalacja, konfiguracja i bieżący serwis oprogramowania, w tym: programów użytkowych, pocz-

Zanzi Resort
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Zapewniamy sprawny system helpdesk, dzięki któremu w razie wystąpienia jakiegoś problemu, błyskawicznie skontaktują się Państwo z nami (przez telefon lub zdalnie) i otrzymają pomoc techniczną.

COMRAID TO MAKSYMALNE KORZYŚCI DLA FIRM!
Dlaczego współpraca z nami się opłaca? Dzięki temu,
iż zautomatyzowaliśmy wiele procesów i czynności,
możemy zaoferować Państwu bardzo atrakcyjne
ceny przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług. Ponieważ nie chcemy wmanewrowywać
Klientów w dodatkowe koszty, wprowadziliśmy stałe
opłaty (miesięczne lub naliczane od wykonanego zadania) bez względu na to, ile czasu zajęła nasza praca.
Współpracując z firmą ComRaid dokładnie wiedzą
Państwo, ile i za co płacą.

CO NAS WYRÓŻNIA:
– 10 lat doświadczenia,
– nie rozliczamy czasu – praca „od efektu”,
– reagujemy natychmiast,
– potrafimy wykonać wszystko łącząc się zdalnie przez internet,
– łatwo można kontrolować powierzone, nam
zadania w naszym Panelu Klienta.

NIE MUSZĄ PAŃSTWO ZLECAĆ KAŻDEJ USŁUGI IT INNEJ FIRMIE,
WSZYSTKIM ZAJMIEMY SIĘ MY!

Biorąc pod lupę Państwa komputery i oprogramowanie, potrafimy poprawić wszelkie niedociągnięcia i tym samym zapobiec awariom, które mogłyby
zagrażać funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa i
być bardzo kosztowne w skutkach.

“

Firma ComRaid od wielu lat utrzymuje
w optymalnej formie komputery w mojej firmie. Dbają również aby nasz portal mieszkańców online niezawodnie służył naszym klientom. Firma wdrożyła w naszym biurowcu
wielopunktową, niezawodną sieć bezprzewodową, oraz przygotowała salkę konferencyjną
do pracy z projektorem.

Sprawne działanie Państwa systemów komputerowych to dla nas priorytet. A ponieważ zdajemy sobie
sprawę, że czas to pieniądz, zapewniamy efektywny
serwis sprzętu bez przerywania Państwa pracy.
Zawsze dysponujemy aktualną wiedzą na temat
obowiązujących przepisów, dlatego oddając kom-

Palatyn – zarządzania nieruchomościami
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WIRTUALIZACJA, PRZETWARZANIE W CHMURZE

JAKIE PROFITY MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI FIRMOWEMU
SERWEROWI?

Proponujemy również bardzo zaawansowane rozwiązania wirtualizacji i przetwarzania w chmurze,
opartę na rozwiązaniach firmy Vmware oraz opensourcowe Openstack. Są to rozwiązania dla najbardziej wymagających oferujące w pełni redundantne i bardzo skalowalne środowisko IT.

– podwyższenie poziomu bezpieczeństwa
firmy poprzez archiwizowanie wszelkich danych i bieżące wykonywanie kopii zapasowych
– możliwość pracy zdalnej – korzystanie z zasobów firmowych bez konieczności dostępu do firmowego komputera
– szybki dostęp do wszystkich potrzebnych
w danej chwili dokumentów
– poprawa funkcjonowania systemów komputerowych
– łatwe administrowanie zasobami IT

TERMINALE
Firma ComRaid oferuje instalację terminali, które
z uwagi na innowacyjność i wysoką funkcjonalność, zyskują sobie coraz szersze grono klientów.
Terminale, czyli tzw. wirtualne desktopy, doskonale
sprawdzają się w placówkach edukacyjnych i instytucjach, coraz prężniej wprowadzane są też do firm.

W DZIAŁALNOŚCI FIRMY SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE
MOGĄ SIĘ OKAZAĆ NASTĘPUJĄCE INNOWACYJNE NARZĘDZIA, KTÓRE MOŻEMY ZAINSTALOWAĆ NA PAŃSTWA SERWERZE:

Nowoczesna alternatywa dla
zwykłych komputerów – terminale IT

– Exoplatform, czyli firmowy Facebook
– VtigerCRM, SugarCRM, system do komunikowania się z klientami i do akcji typu marketingowego
– Bonitabpm, którego funkcją jest modelowanie i analiza procesów biznesowych
– Zimbra, czyli zaawansowany system poczty
elektronicznej
– Elastix, czyli pakiet do pracy grupowej z centralką telefoniczną
– Owncloud, narzędzie gwarantujące synchronizację między komputerami i przechowywanie plików w internecie

Serwery, terminale,

sieci przewodowe i bezprzewodowe

routery

Terminale gwarantują pełne bezpieczeństwo, ich
uszkodzenie nie oznacza utraty danych. Ponadto,
są urządzeniami zużywającymi znacznie mniejsze
ilości energii elektrycznej niż zwykłe komputery, co
sprzyja oszczędności.
SIEĆ PRZEWODOWA i BEZPRZEWODOWA
Niezawodne rozwiązania sieciowe w firmie. Oferujemy montaż profesjonalnych, wysokowydajnych
podzespołów, gwarantujących bezawaryjne korzystanie z internetu, niezależnie od ilości urządzeń.

SERWERY

Przygotowujemy wydajne routery posiadające zaawansowana funkcjonalność, np.:

Oferujemy profesjonalną instalację serwerów, dzięki którym wszelkie bazy danych przechowywane
będą w jednym miejscu bez ryzyka zaginięcia ważnych dokumentów. Obecność serwera w firmie
sprzyja zespołowej pracy na wielu komputerach,
przy czym każdy z pracowników ma dostęp do

Mutiwan – możliwość połączenia dwóch lub więcej
dostawców internetu, tak, aby pracowali jak jeden,
przy równoczesnej, nieprzerwanej pracy.

“

Bezpieczna firma, niskie koszty
utrzymania komputerów

C

zy zastanawiali się Państwo nad posiadaniem w firmie
nowoczesnego, wydajnego serwera, który ułatwiłby przechowywanie
danych, uprościłby sterowanie procesami oraz usprawnił zarządzanie
zasobami IT? Tego typu rozwiązanie polecane jest zarówno w dużych, jak
i w małych firmach.
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Inżynierowie z ComRaid wdrożyli w mojej
firmie, wirtualizację serwerów, system zarządzania kopią bezpieczeństwa. Dzięki nim
moja kadra pracuje na energooszczędnych
terminalach, a cała infrastruktura IT działa
sprawnie i bez przestojów.

oprogramowania oraz systemu plików wspólnych.
Serwer zapewnia niezakłóconą pracę komputerów
oraz urządzeń dodatkowych, na przykład drukarek,
co może przyczynić się do znacznego podniesienia
efektywności pracy.

SmartMBC
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“

Load Balancing – zapewnienie zrównoważonego transferu danych dla wszystkich pracowników.
W ten sposób unikną Państwo sytuacji, kiedy jedna
osoba zanadto obciąża sieć internetową, spowalniając transfer na komputerach innych osób.

Officespot oferuje biura wirtualne, biura krótkoterminowe oraz co-working, niezawodna
i profesjonalnie zarządzana sieć komputerowa jest nam niezbędna – dzięki firmie ComRaid wszystko działa jak należy.

Filtrowanie Treści – dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy będą mogli przeglądać w sieci tylko to, co
Państwo zechcą.

Officespot
Multilan – możliwość wydzielenia podsieci w firmie
w celu zwiększenia bezpieczeństwa, np. osobna
sieć dla pracowników oraz dla gości.

DLA PAŃSTWA PRZYGOTUJEMY CENTRALNIE ZARZĄDZANĄ
SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ NA DOWOLNIE DUŻYM OBSZARZE.
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