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Informatikai megoldások profiktól

Since78 IT Solutions Kft. - Szolgáltatás bemutató

A mai világban, amikor mindennapi életünk részévé vált a informatika, fontos hogy 
mindig legyen egy biztos szakmai háttér, amire számíthatunk, ha problémába vagy 
egyszerűen csak kérdésbe ütközünk...

Cégünk 2004-ben alakult. Célunk a kezdetektől a mikro és kisvállalkozások professzionális 
kiszolgálása, az informatika széles spektrumának egyre több szegmensében. 
Megpróbáltunk folyamatos és emberarcú kapcsolatot teremteni ügyfeleinkkel, 
mely évek alatt meghozta gyümölcsét, és mára számos elégedett felhasználó számít 
segítségünkre, szaktudásunkra nap mint nap.

Legfőbb szakterületünk a fogászati- és orvosi informatikai szolgáltatások, és az 
ebben a szférában használt eszközök kereskedelme, szervízelése és karbantartása.   
Vállaljuk továbbá ügyfeleink internetes igényeinek teljeskörű kiszolgálását, a domain 
név regisztrálásától, a tárhely szolgáltatáson keresztül honlapjuk kivitelezéséig,  
szóróanyagaik és online hirdetéseik elkészítését is.

Valljuk, hogy egy hosszantartó üzleti kapcsolat, mely kielégíti mindkét fél igényeit, 
csakis folyamatos, türelmes és rugalmas együttműködéssel érhető el. Mi ennek 
megvalósítására törekszünk, a nap 24 órájában. Úgy gondoljuk, hogy manapság nem 
elég “megfelelő” színvonalon teljesítenünk, ezért a kiemelkedő színvonalú szolgáltatás 
érdekében mindannyian folyamatosan képezzük magunkat, hogy az Ön által feltett 
összes kérdésre mindenkor kielégítő választ adhassunk.

A következő dokumentumból tájékozódhat szolgáltatásainkról, referenciáinkról. Remél-
jük munkáink elnyerik tetszését, és hamarosan szaktudásunk segítségére lesz Önnek is 
céljai elérésében, álmai megvalósításához!

         
                 Gyarmati Mátyás
                 ügyvezető
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Internetes megoldások és kreatív tervezés
Több éves gyakorlattal rendelkező, kreatív szakembereink mindent megtesznek, hogy az 
Ön weblapja, arculata, reklámja a legjobban tükrözze szolgáltatása, terméke minőségét. 
Folyamatos konzultációval, és demonstrációkkal próbáljuk elérni, hogy az elkészült 
termék, illetve szolgáltatás tökéletesen igazodjon ahhoz, amit Ön elképzelt. 

2006 őszén két új IBM X226 szervert állítottunk csatasorba, melyek párhuzamos 
adatforgalommal szolgálják ki ügyfeleinket. Az egyik folyamatos biztonsági mentéseket 
készít a másik “éles” szerverről, így próbáljuk redukálni adatainak elvesztésének 
lehetőségét. Adminisztrátoraink folyamatos ellenőrzés alatt tartják gépparkunkat, hogy 
felhasználóink minden tárhelyükkel kapcsolatos egyedi igényét kielégíthessék. 

Domain regisztráció, e-mail és tárhely szolgáltatás, Weboldalak tervezése

Teljeskörű arculat tervezés és kialakítás (logo tervezés, névjegy, levélpapír) 

Flash bannerek, animációk, intrók és prezentációk készítése 

Kiadványszerkesztés, brossúrák és újságok, bemutató anyagok tervezése 

Teljeskörű Nyomdai előkészítés és gyártás kis és nagy példányszámban is 

Extra méretű hirdetési felületek nyomtatása -  BigPrint (molinó, plakát, plexi) 

Informatikai rendszerek
Elismert mérnöki tapasztalattal rendelkező tervezőmunkatársaink segítenek, hogy az 
első lépéstől fogva az Ön igényeinek legmegfelelőbb megoldasokat elegyítsük informatikai 
rendszerének kialakítása során.  Legyen szó akár  egy  egyszerűbb számítógépes 
hálózatról, vagy akár egy nagyobb méretű fogászati klinika teljes gyengeáramú 
rendszeréről, mely magában foglalja a  számítógépeket, a szoftvereket, a megfigyelő 
és rögzítő rendszert, a központi betegirányító rendszert és akár a digitális orvosi 
eszközöket is (digitális szenzor, intra-orális kamera, digitális panoráma röntgen). 
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Szervízképviselet és szaktanácsadás
Szervízcsoportunk szakemberei a legújabb eszközökkel segítenek megoldást találni 
problémáira, legyen az új eszközök telepítése, karbantartása vagy hibaelhárítás. Vállaljuk 
az általunk kialakított informatikai rendszerek üzemeltetését és szervízét. Vállaljuk 
továbbá digitális fogászati berendezések, szenzorok, digitális panoráma röntgenek 
és a hozzájuk kapcsolodó alrendeszerek üzembehelyezését és  garancia megváltását.  

Amennyiben termékeink vagy szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjük
forduljon hozzánk bizalommal. Referenciákért keresse fel honlapunkat: www.since78.net

Gyengeáramú hálózatok tervezése, kialakítása

Szerver - Kliens számítógép rendszerek értékesítése, üzembehelyezése 

Központi VIDEO megfigyelő és hangrendszerek kialakítása 

Átalánydíjas rendelkezésreállási szolgáltatások, rendszerek üzemeltetése

Prezentációs eszközök teljeskörű bérbeadása (projektor, vászon, plazma)

Telephelyek távközlési igényeinek ügyintézése (telefon és internet)

Kereskedők és importőrök felé garanciamegváltás 

Bérszerviz (alkatrész rendelés, ügyintézés, hiba elhárítás)  


