
Dodávka a správa hardware...

hardware

Realizujeme dodávky a správu koncových stanic, serverů a periferií včetně
instalace, nastavení a záručního/pozáručního servisu.

Co umíme:

dodávka počítačů a periferií

návrh a dodávka serverů

pravidelná údržba

strukturované kabeláže

bezdrátové technologie

internet, VoIP telefonie

záruční a pozáruční servis

pohotovost, zrychlené zásahy

konzultace

…a další

Ondřej Štencel
garant divize hardware



Správa serverů a stanic...

Provedeme instalaci a konfiguraci serverů/koncových stanic na bázi Linux
i Windows, zajistíme vše potřebné pro bezchybný provoz.

Co umíme:

dodávka a instalace software

správa a údržba serverů a stanic

implementace aplikačních řešení

konfigurace síťových prvků

virtualizace serverů

on-line diagnostika a monitoring

zálohování dat, datová úložiště

zabezpečení a archivace dat

uživatelská podpora, školení uživatelů

…a další

Martin Hulva
garant divize software

software



Projekty, inovace, konzultace...

Připravíme projekt na míru potřebám zákazníka, navrhneme funkční a cenově
přijatelné řešení, zastřešíme kompletní realizaci ICT/IS.

Co umíme:

analýza současného stavu ICT/IS

inovace a modernizace

zabezpečení stability provozu

konsolidace a virtualizace serverů

kritické technologie

bezpečnostní audit

návrhy cenových úspor

komunikační systémy

poradenství v oblasti ICT/IS

…a další

Jiří Leifert
garant divize solutions

solutions



Ušetřete na IT službách

Náklady na vlastního technika se dnes pohybují okolo 40-50 tisíc Kč měsíčně
a pouze zlomek podniků potřebuje přítomnost technika po celou dobu provozu.

Pomůžeme Vám ušetřit cenné prostředky, které můžete použít na modernizaci
vybavení nebo na své podnikání.

Nabízíme úsporu až 70%* při zachování odbornosti (specialisté na vyžádání)

nebo maximální zhodnocení nákladů - za stejné peníze se Vám bude
věnovat až pět specialistů s nesrovnatelně většími zkušenostmi a praxí.

* výše úspory zavisí na platu vašeho technika
  a požadovaných službách



Reference

Naše služby využívají malí i velcí zákazníci, například:

...a další!



Kde nás najdete

Sídlo, kanceláře a technické zázemí společnosti se nachází v centru Ostravy,
na ulici Poděbradova, nedaleko známé Stodolní ulice.

Top Digital Group s.r.o.
Poděbradova 2017/61, 702 00 Moravská Ostrava
[IČ] 28575954    [DIČ] CZ28575954    [e-mail] info@topdigital.cz    [web] www.topdigital.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 32820.
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