Niniejsza informacja nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

PARTNERZY:
SOCWARE.PL
EAGENTSKLEP.PL

KOSZT MIESIĘCZNY JUŻ
OD 487,36 zł brutto!

programisciwabonamencie.pl

Dodatkowo w pakiecie znajdziesz
sprzęt, oprogramowanie biurowe oraz
antywirus.

ADRES
ul. Ogrodowa 17/8
Korsze, 11-430

W ramach jednej opłaty otrzymujesz:
hosting, domenę, firmowy email we
własnej domenie oraz stronę
internetową. Opieka nad stroną
aktualizacje wtyczek i szablonu, kopie
zapasowe, do 2 godzin pracy
webmastera na indywidualne potrzeby,
monitoring działania strony.

NIP: 7422204817
Zadzwoń: 791214218
Napisz: obsługa@programisciwabonamencie.pl

STRONA NA
ABONAMENT

Pakiet na
start
Oferta skierowana głownie do
młodych firm (ale nie tylko!), ktore
nie mogą pozwolic sobie na duzy
wydatek juz na samym początku
działalnosci.

Office 365 Business
Usługa Office 365 Business obejmuje:
Dobrze znane narzędzia pakietu Office:
Zawiera najnowsze aplikacje pakietu Office dla
komputerów PC i Mac.

Sprzęt marki Sharp i
Dynabook
Dlaczego warto wynająć sprzęt?
TCO, czyli całkowity koszt posiadania sprzętu. Koszt
używania sprzętu, to nie tylko jego nabycie, ale także
wszelkie działania związane z zarządzaniem sprzętem
od dostawy do utylizacji sprzętu.
Implementując nasze rozwiązania, firma uzyskuje
dostęp do wszelkich usług zarządzania cyklem życia
składający się na TCO:
☑️Utrzymanie sprzętu pogwarancyjnego (koszt:
części, czas pracy zasobów IT)
✅Operacje użytkownika końcowego
☑️Czas potrzebny na upgrade i support dla starych
urządzeń
✅Zużycie energii (im starszy sprzęt, tym większe
zużycie energii)
☑️Koszty utylizacji
✅Administracja i support
☑️Koszt składowania zużytego sprzętu
- Urządzenia wielofunkcyjne;
- laptopy i urządzenia 2 w 1;
- monitory;
- wynajem
długoterminowy;

Stały dostęp do najnowszych wersji
następujących programów:

Pakiet Office na komputerach,
tabletach i telefonach
Korzystaj z pełnego, zainstalowanego środowiska
pakietu Office na komputerach PC, Mac, tabletach
iPad®, tabletach z systemem Windows lub
Android™ oraz większości urządzeń przenośnych.
Każdy użytkownik może zainstalować pakiet Office
na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (iPad, z
systemem Windows lub Android) i 5 telefonach.
One Drive 1TB dysk w chmurze.

GravityZone Business
Security(Bitdefender)
GravityZone Business
Security łączy uczenie
maszynowe i heurystykę z
sygnaturami i innymi
technikami, aby zapewnić
ochronę przed wszystkimi
rodzajami złośliwego
oprogramowania, a także
zagrożeniami takimi jak
phishing, ransomware, exploity i zero-dni.

Działa na wielu platformach:
System Operacyjny Windows
Systemy Operacyjne Mac OS X
Systemy Operacyjne Linux

Kontakt z nami
programisciwabonamencie.pl
ul. Ogrodowa 17/8
Korsze, 11-430
791214218
obsługa@programisciwabonamencie.pl
Odwiedź nas w Internecie:
https://programisciwabonamencie.pl/

