O nás

Vítáme Vás na webových stránkách firmy SYMBIANT.
SYMBIANT má více než dvacetiletou praxi v oboru Informačních technologií.

Nabízíme servis PC, správu sítí, tvorbu webových projektů a další služby v okolí měst Praha,
Sedlčany, Dobříš, Příbram, Nový Knín a celém Středočeském kraji. Získejte díky nám přehled
jak to dělat lépe a hlavně levněji a nezůstavejte pouze u
lokálních, často již
zkostnatělých
poskytovatelů IT služeb.

Naše zkušenosti jsme čerpali ve firmách, které na našem ITC trhu něco znamenají, mají za
sebou mnoho spokojených klientů a inovativní služby. Jsme neustále v centru dění, sledujeme
a hlavně spoluvytváříme nové trendy v poskytování služeb IT jak firmám, tak i jednotlivcům.

Zaměřujeme se na profesionální služby v oblasti IT zacílené na segment menších a středních
firem. Soustřeďte se pouze na své podnikání a starosti s výpočetní technikou přenechte nám.
Pomáháme svým klientům dosáhnout lepšího využití informačních technologií.

Můžeme nabídnout své zkušenosti v těchto oblastech informačních technologií:
- Konzultace ohledně vlastní IT Infrastruktury, její architektury a využití
- Instalační a konfigurační služby operačních systémů a aplikací serverů, PC a periferií
na technologiích spol. MICROSOFT.
- SW a HW servisní služby na vyžádání, anebo garantovány tzv. Servisní smlouvou.
- Outsourcing IT - věnujte se tomu, v čem jste nejlepší, starost o IT přenechte nám.
- Služby HW a SW Auditu - za použitý SW v IT Infrastruktuře firmy není zodpovědný nikdo
jiný než majitel nebo jednatel společnosti. Mějte proto vše pod kontrolou.
- Služby Energetického Auditu - pomůžeme Vám ušetřit nezanedbatelnou částku
finančních prostředků, které vynakládáte na provoz IT Infrastruktury Vaší firmy.
- Antispamové řešení - nasadíme vynikají antispamové řešení MailMarshal s účinností
99.5%.
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- Audit Outsourcingu - jste si jisti, že dostáváte za své peníze to nejlepší?
- Architekt řešení Infrastruktury On-premises anebo On-line v režimu HA.
- Virtualizace HA režimu s vysokou dostupností On-premises anebo On-line dostaňte ze svého HW co nejvíce užitku, anebo plaťte jen za to, co využíváte.
- Tvorba webových stránek a eshopů.
- Certifikovaný licenční specialista produktů Microsoft.
- Certifikovaný specialista Microsoft Azure cloud.
- Certifikovaný specialista Microsoft O365.

Vyzkoušejte naše služby! Věříme, že budete velice spokojeni.

Založeno roku 1997.
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