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Konkurencyjne ceny

Certyfikowani specjaliści

Witaj!
Jako dostawca usług oraz sprzętu jesteśmy w stanie
zapewnić Twojej firmie rozwój środowiska informatycznego
w szybki i bezproblemowy sposób.
Wiemy jak ważne jest niezawodne i funkcjonalne środowisko
pracy, dlatego pomożemy Ci zadbać o infrastrukturę IT tak,
aby grono zadowolonych klientów wciąż się powiększało.
Twoje potrzeby i oczekiwania są dla nas najważniejsze!
Zapraszam na wspólną podróż po pasjonującym świecie
rozwiązań informatycznych i nowoczesnych technologii.

Dziękujemy, że jesteście z nami, bo my
jesteśmy właśnie dla Was!
Paweł Marczyński
CEO
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Wybrani klienci

thomCare
Usługa thomCare to Outsourcing IT, dzięki któremu Twoja firma będzie działać sprawniej, wydajniej
i niezawodnie. Stosując najlepsze branżowe praktyki stawiamy na usprawnianie Twojej infrastruktury
informatycznej oraz rozwiązywanie przyczyn problemów.
Dzięki doświadczeniu naszych certyfikowanych inżynierów możesz spać spokojnie, Twoje środowisko
jest w dobrych rękach!

System ticketów
Nowoczesny, intuicyjny system przesyłania zgłoszeń
serwisowych przez dedykowany portal.

Opiekun

Dedykowany opiekun klienta znający środowisko oraz
specyfikę pracy Twojej firmy.

Gwarantowane SLA

Indywidualnie dopasowany pod wymagania klienta
gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie.

Okno serwisowe

Wsparcie świadczone w godzinach roboczych (8x5) lub
całodobowo (24x7) według potrzeb klienta.

Niższe koszta

Niewykorzystane godziny w ramach umowy przechodzą
na następny okres rozliczeniowy.

Certyfikowany personel

Szeroka gama systemów oraz rozwiązań sprzętowych
wspieranych przez naszych wykwalifikowanych inżynierów.
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Partnerzy

thomConnect
Usługa thomConnect to wirtualna centrala telefoniczna bazująca
na oprogramowaniu 3CX. Klient ma możliwość uruchomienia
centrali telefonicznej w chmurze lub we własnym środowisku.
Z usługi thomConnect można korzystać za pomocą telefonów
biurkowych, aplikacji Android, iPhone, Windows oraz MacOS.
Dzięki temu możesz korzystać z numeru wewnętrznego
i zewnętrznego gdziekolwiek jesteś.

PROFESJONALNA TELEFONIA DLA
TWOJEJ FIRMY

Zredukuj koszty połączeń na komórki, zwiększ produktywność
i miej pewność, że już nigdy więcej nie utracisz żadnego
połączenia!

WIDEOROZMOWY

TELEFONIA VOIP

INTEGRACJA CRM

WSPARCIE
TECHNICZNE

thomVirt
Wirtualizacja to proces tworzenia opartej na oprogramowaniu
wirtualnej reprezentacji czegoś, na przykład aplikacji, serwerów,
pamięci masowej lub sieci.
Fizyczny sprzęt, wyposażony w hypervisora VMware lub Red Hat,
nazywany hostem, udostępnia zasoby fizyczne - CPU, RAM, HDD maszynom wirtualnym, czyli swoim gościom.
CERTYFIKOWANE PLATFORMY
Jest to najbardziej efektywny sposób na obniżenie kosztów IT
przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, efektywności
i elastyczności w firmach o różnych skalach działalności.
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MIGRACJA
Z FIZYCZNEGO
ŚRODOWSKA
DO WIRTUALNEGO

HIGH AVAILABILITY DOSTĘPNOŚĆ

BACKUP
PRZYROSTOWY

RODZAJE
WIRTUALIZACJI

thomSec

> DOBÓR SPRZĘTU
> WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
> WSPARCIE TECHNICZNE
> MIGRACJA KONFIGURACJI
> SZKOLENIE PRACOWNIKA
> WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

ZABEZPIECZENIE SIECI POPRZEZ UŻYCIE
UTM FIRMY FORTINET

NETWORK
SECURITY

SECURITY
FABRIC

ENDPOINT
SECURITY

EMAIL
SECURITY

WEB
APPLICATION
SECURITY

thomLink
thomLink to projektowanie oraz budowanie sieci
komputerowychwykorzystujących wiodące technologie
informatyczne oraz najlepsze branżowe praktyki.
Dzięki zastosowaniu redundantnych rozwiązań nasze
siecisą niezawodne i gwarantują nieprzerwane
połączenie pomiędzy urządzeniami - zarówno
przewodowo jak i bezprzewodowo.

MONTAŻ

SIECI LAN / WLAN
/ WAN / MAN

KONFIGURACJA

MONITORING SIECI
www.thomas-it.pl

PROJEKT SIECI

NIEZAWODNE SIECI WDROŻONE PRZEZ
PROFESJONALISTÓW
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Zamów sprzęt sieciowy wraz z projektem i budową sieci
a otrzymasz efektywnie działającą, wysoce dostępną
i niezawodną infrastrukturę sieciową!

Rozwiązania serwerowe

PROFESJONALNE DORADZTWO
TECHNICZNE

DOSTAWA NAWET DO 24 GODZIN

Zamów z
wdrożeniem!

RABATY AŻ DO 45%

Zasilanie awaryjne

POMOC W DOBORZE ZASILACZA
AWARYJNEGO

DOSTAWA NAWET DO 3 DNI
ROBOCZYCH
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RABAT AŻ DO 30%

Zamów z
montażem!

Rozwiązania sieciowe

DOBÓR SPRZĘTU DO POTRZEB
KLIENTA

DOSTAWA NAWET W 24 GODZINY

Zamów z
instalacją!

RABATY AŻ DO 50%

Oprogramowanie

POMOC W DOBORZE ODPOWIEDNICH
LICENCJI

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
W 24 GODZINY

www.thomas-it.pl

Zamów z
konfiguracją!
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RABATY AŻ DO 20%

+48 32 444 94 30
info@thomas-it.pl

thomas it
www.thomas-it.pl

