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Servery, PC a notebooky HP, záložní zdroje APC, fotoaparáty Canon
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jedno místo pro sdílení souborů a práce na skvělých nápadech
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hardware - software - outsourcing

OUTSOURCING správ sítí / str. 4
soustřeďte se na svůj business!

Synology Ds411+

NAS servery síťové úložiště pro
data

Výkonný a snadno spravovatelný čtyř šachtový server
NAS vše v jednom pro malé a střední podniky

NAS server je zařízení,
které je připojeno k síti a
umožňuje všem počítačům
v této síti přistupovat
kdykoliv k datům, na
tomto zařízení uloženým.

Synology DiskStation DS411+ je navržena speciálně pro malé a střední
podniky vyžadující výkonné a snadno ovladatelné řešení síťového
úložiště s mnoha funkcemi, které by centralizovalo zálohování dat,
chránilo kritická data a sdílelo soubory napříč různými platformami.

Fyzicky je NAS server
krabička, do které připojíte
pevný disk s libovolnou
kapacitou, případně více
pevných disků zapojených
např. do RAID 1 (zrcadlení
disků) a tuto krabičku
připojíte k elektrické a
počítačové síti (to je
možné buďto klasickým
UTP kabelem, jsou ale i
NAS servery, které
disponují bezdrátovou
síťovou kartou WiFi). NAS
server se bude chovat jako
samostatný počítač, na
kterém jsou sdílená data.

Rychlost čtení 107,55 MB/s,
rychlost zápisu 103,04 MB/s1
Úsporný provoz; spotřeba při
provozu je pouze 60,5 W
Probuzení přes LAN/WAN

Kód: DS411+

Plánované zapnutí/vypnutí
Režim spánku pevného disku
Obsahuje správce Synology
DiskStation Manager 2.3 (DSM 2.3)

11 898,Kč bez DPH

Synology VS60 dohledove
centrum

Synology DS411j Disc Station

Cenově dostupný 2-diskový SATA NAS
server se sdílením tiskáren, pro domácí
i firemní nasazení. Široké spektrum multimediálních funkcí včetně aplikace
DLNA/UPnP media serveru, aplikací pro
sdílení fotografií, videa i blogu, mail server
i zabezpečení objektů pomocí
IP kamery.

Monitorovací stanice VS60 slouží k
zobrazení až 6 IP kamer zapojených
přes Synology Disk Station bez nutnosti
využívat PC. Toto řešení je ekonomicky
výhodné jak z hlediska pořizovací ceny,
snadnosti obsluhy, tak spotřeby energie.

Nástupce populárního CS407, stejná cena,
vyšší výkon. 4-diskový NAS server s RAID
zabezpečením, sdílením tiskáren, ADS
podporou a šifrovaným přenosem dat pro
domácnosti a pracovní skupiny.

Kód: Ds211j

Kód: Vs60

Synology DS211j Disc Station

3 898,Kč bez DPH
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Kód: Ds411j

6 398,Kč bez DPH

Synology DS1511+ Disc
Station

Supervýkonný 5-diskový SATA NAS server
se sdílením tiskáren, ADS podporou a šifrovaným přenosem dat pro firemní
nasazení. Vynikající přenosová rychlost
čtení - až 195 MB/sec i zápisu - až
167 MB/sec.

15 498,Kód: DS1511+

Kč bez DPH

Ceny uvedeny bez DPH, pokud není
uvedeno jinak. Změna cen a sortimentu
vyhrazena, akce platí do vyprodání zásob.
Vyhrazujeme si právo změny a akci
předčasně ukončit bez náhrady.

Kerio Workspace
Co je to Kerio Workspace?
Kerio Workspace je serverový software pro firmy a týmy, které chtějí trávit méně času hledáním dokumentů a více času spoluprací. Pro
práci s Kerio Workspace stačí běžný WWW prohlížeč. Jednoduché a intuitivní webové rozhraní umožňuje uživatelům snadno vytvářet a
organizovat stránky pro sdílení dokumentů, textů, obrázků, videí atd. Kerio Workspace tvoří jedno centrální místo pro ukládání a sdílení
společných materiálů. Bezpečný vzdálený přístup k pracovním souborům je možný téměř odkudkoliv a z libovolného zařízení.

Proč společnosti potřebují Kerio Workspace?
Kerio Workspace poskytuje pracovním týmům centrální místo pro ukládání souborů, nápadů, pravidel, poznámek, komentářů a informací
o projektech. Noví členové týmu díky Workspace rychle získají potřebné informace a mohou hned začít pracovat a vytvářet nové
dokumenty, aniž by se museli něco nového učit a instalovat si specializovaný software. Všichni členové týmu mohou být navíc průběžně
informováni o dění a změnách v oblastech, které je zajímají.
Pro týmovou spolupráci je nejdůležitější efektivní komunikace. Kerio Workspace nabízí systém novinek, který každému uživateli
umožňuje informovat ostatní kolegy o všech změnách, které právě učinil. Novinky jsou zobrazovány na úvodní stránce uživatelského
webového rozhraní a volitelně mohou být také zasílány e-mailem. Je to podobné jako u populárních sociálních sítí, v tomto případě ale
navíc produktivní.

Proč společnosti potřebují Kerio Workspace?

Organizace souborů
Ukládání a organizování
souborů na serveru.
Přístupné z WWW
prohlížeče. Kdykoliv a
kdekoliv.

Sdílení obsahu
Snadné vytváření stránek a
sdílení obsahu. Od veřejného
po přísně tajný.

Editace dokumentů
Všechny dokumenty na
jednom místě. Vždy
aktuální. Stačí jen
kliknout.

Sledování změn
Budete stále informováni
o aktuálním dění. Již
nikdy vám nic důležitého
neunikne.

Organizace souborů – Snadné ukládání a organizace textů, audiovizuálních záznamů a dalších informací do určených sekcí. Informace
jsou tak dostupnější, lze je snáze vyhledávat a sdílet. Překážky, které brání týmové spolupráci, jsou odstraněny a zároveň lze snadno
sledovat průběh prací na všech důležitých projektech.
Sdílení obsahu – Bezpečné sdílení dokumentů, audiovizuálních záznamů a jiných souborů s možností nastavení přístupových práv pro
jednotlivé uživatele (někteří kolegové mohou soubory upravovat, zatímco jiní pouze prohlížet). Požadované informace lze navíc snadno a
rychle najít pomocí vyhledávacího nástroje.
Úpravy dokumentů – Chcete-li provést úpravy v souboru, nemusíte jej stahovat. Volbou v kontextové nabídce lze soubor jednoduše
otevřít přímo v příslušné aplikaci na vašem počítači. Po skončení úprav a zavření aplikace se nová verze souboru automaticky nahraje
zpět na server.
Sledování změn – Můžete sledovat komentáře a změny provedené ostatními členy týmu. Tyto informace je také možné zasílat emailem. Budete tak stále informováni o aktuálním dění.
Podpora pro iPhone a iPad – Kerio Workspace nabízí také speciální verzi webového rozhraní optimalizovanou pro rozlišení obrazovek
zařízení iPad a iPhone. Ke všem informacím tak máte komfortní přístup, i když právě nejste ve své kanceláři.
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Ceny uvedeny bez DPH, pokud není
uvedeno jinak. Změna cen a sortimentu
vyhrazena, akce platí do vyprodání zásob.
Vyhrazujeme si právo změny a akci
předčasně ukončit bez náhrady.

HP ProLiant ML110G6 + Win 2008 R2 Foundation ZDARMA
HP ProLiant ML110 G6 představuje ideální první server pro rostoucí firmy.
Malým a středním firmám, které musí hlídat svůj rozpočet a mají jen základní
či žádné interní zdroje IT, nabízí cenově dostupné a funkční řešení.

Kód: 470065-321WIN

CPU: Intel® Pentium® dual core processor G6950 (2.8GHz, 73W, 1066, 3MB Cache).
Chipset: Intel® 3420 chipset.
Memory: 2GB (1x2GB) PC3-10600E unbuffered DDR3 ECC, celkem 4 sloty.
Storage Controller: Smart Array B110i SATA RAID Controller (RAID 0/1/10).
Hard Drive: 2 x 250 GB SATA Non-hot-plug 3,5" LFF HDD, max 4 x HDD.
Networking: integrovaný 1 x 10/100/1000Gb NC107i PCI Express Gigabit Ethernet
Server Adapter.
Optical Drive: SATA DVD ROM.
Vzdálená správa: integrovaný HP ProLiant 100 G6 Lights Out 100i Remote Management.
Pokročilé funkce po doplnění licence.
Power Supply: 300W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply (80% efficiency).
Form Factor: Micro ATX Tower (4U).
OS: Win 2008 R2 Foundation.

3 roky záruka

HP Microserver

HP MicroServer je cenově výhodný
server pro začínající podniky s méně
než 10 klienty, který pozvedne produktivitu
a efektivitu vaší firmy na vyšší úroveň.
Processor: (1) AMD Athlon™ II NEO N36L
Memory: 1GB (1 x 1GB) PC3-10600E
HDD: 1x250GB Non-hot-plug 3,5" SATA
Optical Drive: volitelně.

HP 6000 Pro SFF

HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor
PC (ENERGY STAR), Windows 7 Pro 32,
Intel Pentium Dual-Core Processor E5700
(2.30 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB),
Integrated Intel Graphics Media Accelerator
4500, 2 GB DDR3 SDRAM( 1x2GB),
320 GB 7200 rpm SATA, LightScribe DVD
Writer, čtečka karet 22v1, záruka 3 roky na
místě u zákazníka s možností rozšíření
až na 5 let

5 989,Kód: 633724-421

Kč bez DPH

9 989,Kód: VW196EA

Kč bez DPH

APC SurgeArrest Essential
P5B-FR

APC SurgeArrest Home/Office
PH6VT3-FR

Přepěťová ochrana až pěti zásuvek zabraňující poškození vašeho počítače a dat.
Můžete je využít i pro připojení televize,
monitoru nebo rádia. Zařízení je vybaveno
diodou pro indikaci stavu elektrické sítě
a 1,8 metru dlouhým kabelem.

Surge Arrest Home/Office PH6VT3-FR
od známé firmy APC je kvalitní pasivní
přepěťová ochrana pro počítače a další
domácí i kancelářské elektronické spotřebiče,chráněn je rovněž i telefonní
kabel s Fax/Tel rozdvojka (RJ-11, DSL
kompatibilní) a koaxiální kabelu televizní
účastnické zásuvky.

Kód: P5B-FR

198,Kč bez DPH

Canon PowerShot A3200

Kód: PH6VT3-FR

Canon PowerShot D10
+ 8GB karta zdarma

14,1 megapixelu,
Širokoúhlý objektiv 28 mm , 5x zoom,
Optický stabilizátor obrazu,
Displej LCD s úhlopříčkou 6,7 cm (2,7"),
Režimy Smart Auto a Snadno,
Filmy v rozlišení HD (720p) s dyn. stab.,
Ovládání s živým náhledem a kreativní filtry,
Detekce obličeje, aut. korekce červených očí,
Procesor DIGIC 4,
Lithium-iontová baterie.

- vodotěsnost a odolnost vůči nárazu,
prachu a chladu,
- 12,1 MP, 3násobný zoom a optický
stabilizátor obrazu, DIGIC 4,
- 2,5" displej PureColor LCD II
- technologie detekce scény, pohybu a
obličeje
- rozsáhlý výběr režimů
snímání

Kód: 5042B013AA

Kód: 3508B014AA

2 479Kč bez DPH

Computers & Electronic Systems

5 206,Kč bez DPH
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Kč bez DPH

HP Omni 200

HP ProBook 6360b

Se svým tenkým profilem a jednoduchým
nastavením je počítač HP Omni 200
opravdu efektivním řešením. Komponenty
jsou v monitoru – nepotřebujete skříň
počítače.
Windows 7 Home Premium 64
Procesor Intel Pentium® E5800 3,2 Ghz
4 GB DDR3 (2x 2 GB, 2 sloty)
Pevný disk 500 GB SATA

HP uvádí zcela novou řadu, jedná se o
první business řadu ve velikosti 13,3".
HP ProBook 6360b Notebook, Intel Core
i5-2520M Processor, systém Windows 7
Professional 64 CZ, Intel HD Graphics,
13.3-inch LED-backlit HD anti-glare, 4GB
DDR3 SDRAM, Wifi, (b/g/n), Bluetooth,
128GB GB SSD, čtečka
otisku prstů.

Kód: XT082EA

12 498,Kč bez DPH

APC Back-UPS CS 500I

Záložní zdroj, USB/sériová komunikace;
přepěťová ochrana telefonní a DSL linky;
software PowerChute;kompaktní design;
nízkou hmotnost.Kapacita: 500VA/300W.
Technologie: off-line.

379,Kč bez DPH

8 989,-

Kód: LG635EA

Kč bez DPH

Canon EOS 60D + EF 18-55 IS

18megapixelový snímač APS-C CMOS,
Pokročilé kreativní funkce,
Výklopný displej LCD 7,7 cm, 3:2,
Filmy v rozlišení Full HD,
Procesor DIGIC 4, ISO 100–6400, H:12800,
Snímání rychlostí 5,3 sn./s, až 58 snímků,
ve formátu JPEG, 9bodový křížový,
systém AF ,Měření iFCL s 63zónovým
dvouvrstvým snímačem.
Kód: 4460B045

22 198,Kč bez DPH

Kč bez DPH

APC Smart-UPS 1000VA
LCD

1000VA/670W, technologie line-interactive,
1 vstupní zásuvka IEC 320 C14,
8 výstupní zásuvky IEC320 C13,
2 výstupní zásuvky IEC Jumpers,
komunikační port USB i serial, Smart slot,
rozměry (VxŠxH) - 27 x 17 x 44cm

7 298,-

1 998,Kód: BK500EI

19 989,-

Kód: SMT1000I

Kč bez DPH

NIKON D7000
+ 18-200 AF-S DX VR II

Obrazový snímač CMOS DX s 16,2 MP,
Vysoká citlivost ISO 100 až ISO 6400,
Pokročilý obvod EXPEED 2 ,
Odolné provedení s horním a zadním
krytem z hořčíkové slitiny,
Dva sloty pro paměťovou kartu SDXC
Vysoce přesný 39bodový autofokus

Kód: VBA290KZ02

36 299,Kč bez DPH

Ceny uvedeny bez DPH, pokud není
uvedeno jinak. Změna cen a sortimentu
vyhrazena, akce platí do vyprodání zásob.
Vyhrazujeme si právo změny a akci
předčasně ukončit bez náhrady.

Starost o svou počítačovou síť
přenechejte odborníkům ...

Soustřeďte se na svůj business!

OUTSOURCING
SPRÁV SÍTÍ
KOMPLETNÍ SERVIS
UŽIVATELSKÁ A SYSTÉMOVÁ PODPORA

Možná si kladete otázky, kolik vás stojí implementace a provoz IT systémů, HW a SW podpora, upgrade, konzultace, týmy administrátorů,
techniků, atd.? Zda jste schopni udržet tyto náklady pod kontrolou a dostanete za ně to, co očekáváte?
Outsourcing je způsob, jak mít plně funkční, garantované IT/IS systémy, vždy aktuální s ohledem na rozvoj technologií a poslední business
trendy. A k tomu IT rozpočet pod kontrolou, žádné skryté, neočekávané, vynucené výdaje. Zaměřte se na to v čem jste nejlepší, na váš
business a starosti o IT nechte na nás.
Díky našim službám ušetříte peníze, které byste jinak museli investovat do jednorázového pořízení hardware a software. Navíc nebudete
muset zaměstnávat IT pracovníka. Vše zařídí naši odborníci.
Našim cílem je poskytovat moderní služby v té nejvyšší kvalitě – vždy s osobním a individuálním přístupem.

UŽIVATELSKÁ PODPORA

100% funkčnost celého systému informační
technologie u zákazníka.

Zajištění funkčnosti systémové části výpočetní techniky prostřednictvím vzdálené
správy.

Zajištění uživatelské podpory u zákazníka
v rámci čerpání služeb z předplaceného
balíčku.

Pro střední a větší firmy a instituce, mající
větší počet samostatných PC nebo síť typu
peer to peer a nebo síť s jedním či více
servery.

Pro firmy a instituce mající zájem o základní
nastavení a systémovou správu sítě

Pro firmy a instituce mající zájem o pravidelnou uživatelskou podporu svých zaměstnanců.

Uživatelskou podporu obsahující pravidelnou
preventivní péči ve formě plánovaných návštěv
technika v intervalu určeném smlouvou.
Systémovou podporu. Dohled nad síťovým operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, síťovými periferiemi a komunikačními systémy. Vzdálenou správu. Včasný zásah v případě poruchy nebo havárie systému garantovaný
smlouvou. Softwarové služby. Instalace nového
SW, update licencovaného SW, konfigurace standardně používaných SW aplikací, nastavení a
optimalizace síťového operačního systému.
Pravidelná aktualizace antivirové ochrany.
Vedení dokumentace o fyzické a softwarové
konfiguraci výpočetní techniky. Poradenskou
službu a Hot-line. Vlastní e-mailovou schránku
pro zasílaní požadavků zákazníka (Help - Desk).
Klientskou slevu pro nákup výpočetní
techniky 3-5%

Systémovou podporu - dohled nad síťovým
operačním systémem, servery a síťovými
periferiemi. Vzdálenou správu.
Včasný zásah v případě poruchy nebo havárie
systému garantovaný smlouvou.
Vlastní e-mailovou schránku pro zasílaní
požadavků zákazníka (Help - Desk).
Klientskou slevu pro nákup výpočetní
techniky 3-5%

Uživatelskou podporu obsahující pravidelnou
preventivní péči ve formě plánovaných návštěv
technika v intervalu určeném smlouvou nebo
dle dohody. Včasný zásah v případě poruchy.
Poradenskou službu a Hot-line v oblasti
uživatelské podpory.
Přístup do Helpdesku společnosti Comes
pro zasílaní poruch a požadavků a poruch
zákazníka na systémovou a uživatelskou
podporu.
Možnost přístupu pro všechny zaměstnance
společnosti.
Klientskou slevu pro nákup výpočetní
techniky 3-5%.

OBSAHUJE

GARANTUJE

SYSTÉMOVÁ PODPORA

JE URČENA

KOMPLETNÍ SERVIS
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OUTSOUR ING
správ sítí

