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DESKTOP MANAGEMENT 
SZOLGÁLTATÁS  
TELJES KÖRŰ TÁMOGATÁS
A desktop üzemeltetés és menedzsment szolgáltatás a szakmai tanácsadást,  
a szükséges PC-, notebook- és vékonykliens eszközök konfigurációt, 
beszerzését, a szükséges szoftverkörnyezet telepítését, és igény esetén 
módosítását is tartalmazza.

MEGOLDÁSUNK IDEÁLIS VÁL ASZTÁS, 
AMENNYIBEN:
•  az üzleti tevékenység miatt kiemelten fontos a PC-k megbízható,  

folyamatos használata;
•  országosan több telephellyel rendelkeznek vagy a telephelyen belül  

nagyok a távolságok (pl.: egyetem, kórház);
•  a vállalat IT-szakember gárdája nem, vagy nem teljes körűen fedi le  

az üzemeltetési igényeket; 
•  kiemelt fontosságú a gyors hibaelhárítás.

Stabil informatikai
háttér, tervezhető

havi költségek

AZ ÜZEMELTETÉSI
FELADATOK ELVONHATJÁK

A FÓKUSZT A FŐ ÜZLETI 
TEVÉKENYSÉGRŐL



Üzleti ügyfélszolgálat: 1444  |  Érdeklődni lehet: kapcsolat@invitech.hu

A szolgáltAtás előnyei
•  beruházás helyett tervezhető havidíj
•  egykapus kiszolgálás
•  folyamatos rendelkezésre állás
•  szabályozott, sztenderdek (ITIL) szerinti működés
•  mérhető, transzparens, dokumentált szolgáltatás
•  prioritásoknak megfelelő ügykezelés
•  egységesített biztonsági szabályok
•  folyamatos szolgáltatásfejlesztési szemlélet
•  informatikai tudásbázis építése ügyfélre szabottan
•  Igény esetén megfelelő jogkörrel rendelkező dedikált szolgáltatás  

menedzser biztosítása az azonnali beavatkozások, magas szintű  
eszkalációk, és kapcsolattartás céljából.

MIérT AZ INVITEch SOLUTIONS?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

Kapcsolódó szolgáltatásainK:
• Felhő megoldások
• Szerver megoldások
• Adatközponti megoldások
• IT tanácsadás
• IT Outsourcing

Az Invitech Solutions
Desktop menedzsment szolgáltatása 

leveszi válláról az informatikai 
infrastruktúra üzemeltetésének terheit.

A szolgáltatás során szakembereink 
elvégzik az informatikai eszközök

– elsősorban a PC-k és notebook-ok – 
felügyeletét, karbantartását.
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