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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

železo, zlato, měď, křemík  a jiné materiály: Počítače, notebooky, tablety, mobily, tiskárny, aktivní prvky, projektory, LCD..

Jak je získat? Prodej, nájem, leasing, zápůjčka,..

Jsou moje ceny schopné srovnání s eshopy?

Jsou.. však nakupujeme za podobné ceny..

duševní pochody v křemíku: Programy: pro kancelář, servery, data Pošlete poptávku a uvidíte.

účetnictví a informační systémy

antiviry ....

komunikace: Internet: připojení, mail, firewally, routery, wifi, kabel

www stránky a databáze, design, tvorba

eshopy, moderní prostředky- Facebook, mobilní aplikace

platební systémy pro vaše podnikání včetně implementace

Sítě: počítače všech zemí, spojte se

Telefonie: Voice Over IP, aneb neplaťte operátorům zbytečně,

není to nutné

Vyžádejte si, prosím, audit, jestli je vaše komunikace 

Mobilní telefonie: .. aneb neplaťte operátorům zbytečně, bezpečná a jestli neplatíte zbytečně moc při zachování kvality.

není to nutné Tato služba je naprosto zdarma včetně písemného zápisu.

data a kam (bezpečně) s nimi? Bezpečné ukládání a zálohování, disková pole, 
a ani není nutné pořizovat si vlastní 
(Cloud, aneb vzhůru do oblak)

kamery, kontroly přístupů: Kamerové systémy, když chceme vědět, kdo nám v noci loupe perníček..

Docházkové a přístupové systémy

bezpečnost- tedy nikoliv veřejná, ale vaše: Co je mezi nebezpečným světem internetu a vašimi počítači?

Elektronický podpis - posílejte dokumenty doporučeně a expres, zdarma a nemusíte s nimi na poštu

(zřízení a instalace u vás doma či v kanceláři)

Implementace do programů, dokumentů, mailu

Datové schránky Služby pro advokáty, zdravotníky i další profese s nutností elektronické komunikace

Zatím vám ještě neshořelo vybavení jasným plamenem, když vedle udeřil blesk?

Mým klientům také ne, mají ode mě za pár korun ochranu

servis: Kdo k vám přijede třeba v noci a všechno opraví za pár korun?

Servis na vyžádání, pravidelný smluvní servis bez platby cestovného, rychlý zásah na zavolání

Nesmluvní zákazníci- servis na vyžádání v sjednanou dobu:  500 Kč/hodinu práce + cestovné 5 Kč/km

Smluvní zákazníci: cena dohodou

Rychlý zásah v nestandartních časech: příplatek 50 procent, či dohodou

spotřební materiál: Dochází vám inkoust či toner? 

Sjednejte si službu "Průběžný dohled na stavem zařízení a spotřebního materiálu"

S kým spolupracuji?
Letitý smluvní vztah s jedním z největších distributorů v oblasti mi zaručuje široké portfolio prvků a značek za velmi dobré ceny
Spolupráce s významnými servisními a montážními firmami tam, kde by moje síly nestačily

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing Petr Čáp Služby a dodávky pro plátce i neplátce DPH

uložte si prosím na mě spojení,

sídlo: nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit :)

Nad Kapličkou 16, 100 00 Praha 10 tel:220 990 960, mobil:777 717 566
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