
IT Szolgáltatások / Üzemeltetési szolgáltatások / Központi üzemeltetési szolgáltatások / IT üzemeltetés

IT ÜZEMELTETÉS  
7x24 RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÁS
Egyre nagyobb kihívást jelent az IT szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
számára a szakszerű 7x24-ben rendelkezésre állású üzemeltetés biztosítása 
a belső szervezet, illetve a partnereik kiszolgálásában. 

Az Invitech Solutions közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezik 
az IT üzemeltetés terén. Tapasztalatunkra, minősített munkatársaink 
szakértelmére, a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási 
portfóliónkra támaszkodva bármely ügyfelünk részére optimális, 
testreszabott, egyedi megoldásokat nyújtunk.

IT üzemeltetés keretében elérhető szolgáltatások:
•  Fizikai és/vagy virtuális környezet tervezése,  

implementációja, üzemeltetése
•  Active Directory/LDAP üzemeltetése
•  Operációs rendszer szintű üzemeltetési szolgáltatás 
•  Fájl megosztás, E-mail szolgáltatás, Portál, Nyomtató szerver  

üzemeltetési szolgáltatás
•  Help Desk/Service Desk
•  Monitoring és menedzsment megoldások

Számonkérhető 
üzemeltetési 
szolgáltatás
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A SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI
•  Tehermentesítés: a projekt jellegű mérnök erőforrás igénybevételével 

ügyfeleink számára nem jelent problémát a feladatok átcsoportosítása, 
munkatársak tehermentesítése, valamint a szabadságolásból eredő 
erőforráshiány megoldása. 

•  Naprakész tudás: szakképzett mérnökeink munkája során elengedhetetlen 
a naprakész tudás, a technológiai változások folyamatos követése  
és elsajátítása.

•  Csökkenő költségek: az IT technológiai változások követése érdekében 
a munkatársaknak folyamatos tréningekre, képzésekre van szükségük. 
Bízza ránk az időszakosan felmerülő komplex, erőforrás igényes 
feladatait, így csökkentve képzési költségeit.

•  Időszakos igények hatékony kezelése.
•  Megfelelő, folyamatosan az új kihívásokhoz igazított informatikai háttér.
•  Jogi formába öntött szolgáltatói felelősségvállalás és üzemeltetési 

szerződés.

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.

OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK:
• Intelligens biztonsági szolgáltatások
• Határvédelmi megoldások
• Szervermegoldások

Számos mérnöki képesítés 
és gyártói minősítés bizonyítja az Invitech 

Solutions széleskörű szakértelmét 
és az egyedi technológiákhoz biztosított 

speciális kompetenciáit.
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