SIMPLIT – MAKE IT SIMPLE!
APIE MUS
SIMPLIT yra inovatyvi, idėjų nestokojanti, nuolat pasirengusi suteikti savo klientams visą reikiamą
pagalbą, įmonė. Vertiname kiekvieno kliento laiką, todėl su mumis susisiekti ir pranešti apie IT
nesklandumus užtruks vos kelias akimirkas. Tačiau Jums nereikia dėl nieko baimintis! SIMPLIT turi
technologijas, padėsiančias apsaugoti įmonių kompiuterius nuo galimybių atsirasti netikėtoms
problemoms.
Mes negaišinsime Jūsų tuščiais pažadais, nesijuoksime iš Jūsų idėjų. Mes dirbsime tam, kad Jūsų
labiausiai užslėpti norai pagerinti savo darbus kompiuteriu išsipildytų. Bijote, kad Jūsų idėja juokinga ir
neįgyvendinama? Pasisakykite, o mes savo ruožtu bandysime atrasti kelią Jūsų idėjos įgyvendinimui!
Vizija – būti inovatyvia, efektyviai išnaudojančia laiką bei greitai reaguojančia į klientų poreikius
IT sprendimų įmone, veikiančia ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Misija – profesionaliai ir kvalifikuotai teikti ir įgyvendinti kliento poreikius atitinkančius IT
sprendimus.

KLIENTAI GRĮŽTA
SIMPLIT komanda visada į savo darbą žiūri atsakingai. Pasitelkdami visas turimas žinias ir nuolat
jas ugdydami, SIMPLIT technikai atranda sprendimą į kiekvieną iškilusią problemą. Nuolat atnaujindami
įvairias darbo technikas, jie vis greičiau geba susitvarkyti su užduotimis, palengvinti klientų darbą bei
patenkinti pačius įvairiausius poreikius. Technologijoms vystantis ypatingai greitai, prižiūrėti IT ūkį
tampa vis paprasčiau, o tai sumažina tikimybę, jog iškils nesklandumai.
Juk problemos dažnai iškyla netikėtai, todėl labai svarbu turėti pašonėje tuos, kurie gali padėti
tas problemas išspręsti. Paprastai įmonės nenori mokėti daug už IT paslaugas, todėl SIMPLIT siūlo tobulą
variantą – nuolatinę priežiūrą bei atitinkančią tai kainą.
Mūsų klientai tai jau išbandė. Ieškodami pigesnio sprendimo, jie visgi grįžta į SIMPLIT vos po poros
metų. Kodėl? Nes SIMPLIT komanda pasiruošusi puikiai pažinti įmonės IT infrastruktūrą ir neapleisti nė
vienos iškilusios problemos, kad ir kokia maža ji bebūtų.
Mūsų klientai mus rekomenduoja, mumis pasitiki ir pas mus grįžta! O mes jiems galime pasiūlyti
tai, apie ką nė nebuvo pasvajoję!
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KAINOS
SIMPLIT suteiks Jums galimybę patiems spręsti, kokių paslaugų norėtumėte. Jūs turėsite galimybę
nemokėti už paslaugas, kurių Jums tikrai nereikia, tai reiškia, kad galėsite pasirinkti, kokios priežiūros
Jums reikia.
Kainos prasideda nuo 5€ kompiuterių priežiūrai!

PASLAUGŲ APRAŠYMAS
Kompiuterių
palaikymas

Managed Online

Darbo vietų priežiūra

Backup

Office365

Nuolatinis kompiuterių
stebėjimas

Veikimo sutrikimų
šalinimas

Failų ir operacinės
sistemos atstatymas

Outlook, Excel, Word,
PowerPoint, Task
Management

Nuolatinio įrangos
veikimo užtikrinimas

Konfigūracijos darbai

Periodinis duomenų
veiklos testavimas

Galimybė visur pasiekti
savo duomenis

Profilaktiniai
patikrinimai

Darbuotojų
konsultacijos

Duomenų atstatymas

Programų naudojimas
išmaniajame telefone

Centralizuota
antivirusinė sistema

Nuotolinė pagalba

Sistemų atnaujinimas

Atvykimas į vietą

Darbų eigos stebėjimas
internete

NAUJIENOS
Jus domina siūlomos akcijos bei pasiūlymai? Nedvejokite ir parašykite mums. Atrasime Jums
patinkantį ir tinkantį variantą!

sprendimai@simplit.lt
2

