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Firma LANTOP Polska Sp. z o.o. świadczy różnorodne usługi IT. W branży IT działamy od 1991
r. a zdobyte bogate doświadczenia pozwoliły nam zbudować zespół wysoko wykwalifikowanych
inżynierów i techników.

  

Usługi w obszarze IT wymagają wykonania skomplikowanych i różnorodnych działań a koszt
wyszkolenia lub zatrudnienia pracowników jest zbyt wysoki i długotrwały. Proponujemy
współpracę dzięki której zyskacie Państwo profesjonalną obsługę za rozsądną cenę.

  

Proponujemy następujące usługi:

    
    -  Projektowanie, wdrożenia i administrację systemami informatycznymi opartymi o
platformę firmy Microsoft     
    -  Sieciowe systemy operacyjne  
    -  Windows Server Enterprise  
    -  Windows Server w wersjach 2003R2, 2008, 2008R2  
    -  bazy danych MS SQL  
    -  Praca grupowa i poczta elektroniczna  
    -  Exchange Server  
    -  Zarządzanie webowymi repozytoriami  
    -  Sharepoint  

    
    -  Projektowanie, wdrożenia i administrację systemami opartymi na platformie LINUX     
    -  Serwery plików  
    -  bazy danych PostgreSQL, MySQL  
    -  poczta elektroniczna  

    
    -  Projektowanie, wdrażanie i administrowanie sieciami LAN, WiFi, VPN w oparciu o sprzęt
CISCO, HP oraz w oparciu o platformę LINUX   
    -  Projektowanie, wdrażanie i administrowanie systemami ochrony antywirusowej  
    -  Certyfikaty kwalifikowane Verisign  
    -  Projektowanie, wykonywanie i wdrażanie specjalizowanych systemów obsługujących
procesy wewnątrz firmowe, jak również tworzenie modułów, interfejsów do wdrożonych
systemów   
    -  Tworzenie zaawansowanych aplikacji WEB zarówno na platformy oparte o systemy
Windows Server jak też na platformy LINUX.   
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Poza typowymi usługami oferujemy i realizujemy dostawy sprzętu: CISCO, DELL, FUJITSU,
HP, IBM, LENOVO, TOSHIBA, a także innych producentów posiadających oddziały zarówno w
Polsce jak też w UE.

  

W naszej ofercie każdy Klient znajdzie interesujące dla siebie rozwiązania i usługi.
Proponowane przez nas stawki stałych umów outsourcingowych odzwierciedlają rzetelnie
stosunek ceny do jakości i zakresu usługi. Proponujemy naszym Klientom w/w usługi w ramach
stałej umowy, w ramach pojedynczego zlecenia lub tez doraźnych indywidualnych działań.
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