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Popis produktu
Produkt zajišťuje kompletní ICT správu administrativních objektů, komunikaci s externími poskyto-
vateli datových služeb, výstavbu strukturované kabeláže v metalickém či optickém provedení. Pod 
produktem je též zahrnuta tvorba dokumentace sítí, přehledy aktivních prvků a jejich aktualizace, 
výstavba a následná správa kamerových, zabezpečovacích a vjezdových systémů.

Co klient získá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JEDEN KONTAKT PRO VŠECHNY ICT POŽADAVKY
Profesionální ICT služby 
Výstavba a kontrola WiFi zóny v rámci objektu 
Proaktivní přístup k ICT problematice 
Pravidelnou kontrolu zabezpečení aktivních prvků 
Zprostředkování nejefektivnějších způsobů pro ochranu datové sítě 
Kontrolu nad pohybem externích poskytovatelů datových služeb v rámci objektu 
Zvýhodněné ceny dodávky aktivních prvků 
Možnost využití telekomunikačního poradenství 
Možnost projektové výstavby datových sítí v rámci objektu

Komu je určen

Všem, kdo vlastní nebo provozují 
objekt a nemá k dispozici dostateč-
né personální kapacity pro údržbu 

a rozvoj ICT sítě.

Všem, kterým záleží na spokoje-
nosti jeho nájemců v objektu, kde 
je ICT datová síť neodmyslitelnou 
součástí každého pracovního dne.

Všem, kterým záleží na kontrole  
citlivých informací a přejí si mít 
dohled nad pohybem externích 

společností po objektu.

ICT
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Parametry služby
•
•
•
•

Služby a výstavbu zajišťuje zkušený ICT tým, který má s touto službou dlouholeté zkušenosti 
Součástí služby může být výstavba, správa, revize a dohled nad CCTV, EZS, EPS
Telefonická podpora 24/7 
Možnosti podpory a pomoci při návrzích projektových řešení v rámci výstavby datových sítí pro 
Vaše klienty

Co potřebujeme znát, abychom Vám připravili ideální nabídku
•
•
•
•

Topologii sítě objektu
Technologické řešení datové sítě objektu 
Smluvní vztahy s externími poskytovateli datových služeb v rámci objektu 
Požadavky na zabezpečení objektu
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