
Skoncentruj się na tym, 
co robisz najlepiej.
Obsługę IT powierz
specjalistom.

Dostarczamy rozwiązania informatyczne 
na najwyższym poziomie.

www.madsystem.pl



Outsourcing usług IT

Mad System dysponuje zasobami, wiedzą i potencjałem, 
które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Firmy outsourcingowe można porównać do najlepszych w swojej dziedzinie 
lekarzy specjalistów. Mamy szczegółową wiedzę, która pozwala nam 
skutecznie wdrażać rozwiązania dobrane do potrzeb konkretnego Klienta. 
Dzięki temu skoncentrujesz się na szybszym rozwoju swojej firmy, mając 
przy tym pewność, że wszelkie procesy informatyczne zostały odpowiednio 
zabezpieczone. 

Jednocześnie - traktując firmę outsourcingową jak jeden z działów 
własnej firmy - zawsze będziesz na bieżąco z tym, co się dzieje oraz 
pomysłami na zmiany.



8 powodów, dla których 
opiekę nad systemem 
informatycznym warto 
powierzyć specjalistom
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Kontrola
wydatków

To Ty decydujesz,
kiedy i w jakim zakresie 

chcesz wdrożyć 
zaproponowane 

rozwiązanie.

Zoptymalizowane 
koszty

Minimalizujesz koszty związane 
z utrzymaniem działu 

technicznego, a zaoszczędzone 
środki przeznaczasz na inne 

cele.

Wiedza
i doświadczenie

Setki wdrożonych 
projektów sprawiają, 

że potrafimy rozwiązać 
każdy problem techniczny.

Wzrost 
konkurencyjności

Jako profesjonaliści 
działamy szybko 

i skutecznie. Koniec 
z chaosem i niepotrzebnie 

wydanymi pieniędzmi.



Więcej czasu

Decyzje związane z systemem 
informatycznym będą 

podejmować osoby, które 
wiedzą o nim wszystko.

Legalnie
i bez ryzyka

Czuwamy nad legalnością 
i niezawodnością 

oprogramowania. Nie musisz 
pamiętać o terminach 
odnowienia licencji.

Możesz wdrożyć nowoczesne 
rozwiązania już dziś, 

bez uciążliwej rekrutacji
i długotrwałych szkoleń.

Równe szanse

Możesz pozwolić sobie
na nowoczesny software, 

taki sam, z jakiego 
korzystają wielcy gracze.

Technologia



Nasze usługi
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Opieka administracyjna i serwisowa 
nad systemami teleinformatycznymi

Sprzedaż oprogramowania i wysokiej 
jakości sprzętu komputerowego

www.madsystem.pl

Zdalne zarządzanie i monitoring wszystkich 
elementów obszaru IT

Konfiguracja sprzętu do indywidualnych 
potrzeb Klienta



Projektowanie oraz instalacja lokalnych 
i rozległych sieci komputerowych

Projektowanie i zarządzanie systemem 
bezpieczeństwa danych firmy

Tworzenie i zarządzanie prywatną 
chmurą

Pomoc techniczna i szkolenia
dla użytkowników

www.madsystem.pl
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Jak sprawiamy, że firma zaczyna działać
w stabilnym, bezpiecznym i gotowym na szybki rozwój środowisku

Propozycje 
rozwiązań KonsultacjeAudyt

Wdrożenie
Opieka



Audyt,
czyli
określamy
punkt wyjścia
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Weryfikujemy sprzęt komputerowy, 
urządzenia sieciowe, serwery, 
urządzenia peryferyjne
oraz oprogramowanie.

01 02
Tworzymy dokumentację sieci 
komputerowej z umiejscowieniem 
gniazd sieci kablowej, punktów Wi-Fi, 
kamer i innych systemów 
teletechnicznych.

Badamy poprawność konfiguracji
i działania sieci przewodowej 
oraz Wi-Fi w pomieszczeniach 
biurowych i magazynach.

03 04
Na podstawie wywiadów z 
pracownikami tworzymy 
dokumentację wszystkich procesów 
biznesowych związanych 
z obszarem IT.



Propozycje zmian,
czyli
dajemy konkretne 
rozwiązania
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Dokonujemy inwentaryzacji 
i przeglądu urządzeń w Twojej firmie,
przedstawiamy rekomendacje dot. 
zakupu nowego sprzętu oraz 
przygotowujemy ofertę dostosowaną 
do Twoich potrzeb.

01 02
Przekazujemy informacje 
o konieczności zmian, rekonfiguracji 
lub modyfikacji procesów 
biznesowych związanych 
z obszarem IT.

Proponujemy wdrożenie 
odpowiednich serwerów –
Active Directory, serwera plików,  
aplikacji oraz serwera VPN.

03 04
Proponujemy system archiwizacji 
danych przechowywanych 
na serwerach oraz system ochrony 
antywirusowej.



Konsultacje, czyli
to Ty decydujesz, co dalej
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Na podstawie przedstawionego przez nas wyniku 
audytu, decydujesz, w jakim stopniu mamy 
wprowadzić zmiany. Decyzja jest o tyle prosta, że:

Wdrożenie możemy przeprowadzić w 
kilku rozłożonych w czasie etapach.

Znasz konkretne koszty.

Korzystasz ze wsparcia i wiedzy 
specjalistów.

Masz pełny ogląd sytuacji.



Wdrożenie, czyli zmiany, na które czekałeś

Wprowadzamy rozwiązania uzgodnione podczas konsultacji, dotyczące zmian procesów biznesowych, 
instalacji i konfiguracji serwerów, zabezpieczenia i archiwizacji danych, ochrony antywirusowej.

Konfigurujemy i oznaczamy każdy komputer, urządzanie peryferyjne oraz sieciowe.

Szkolimy pracowników.

01

02

03



Opieka, czyli
poczucie bezpieczeństwa
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Monitorujemy i zarządzamy 
elementami obszaru IT w trybie 24/7.

01 02
Zapewniamy opiekę serwisową 
systemów teleinformatycznych.

Tworzymy procedury postępowania, 
pozwalające na lepsze wykorzystanie 
systemów teleinformatycznych.

03 04
Wdrażamy system pomocy 
technicznej dla użytkowników 
komputerów.



Zapraszamy
do współpracy

Mad System dysponuje zasobami, 
wiedzą i potencjałem, które 
pozwolą Ci zaoszczędzić czas 
i pieniądze.

tel. + 48 600 300 604
mail: ddziewanowski@madsystem.pl

Dariusz Dziewanowski
PARTNER

tel. + 48 600 300 602
mail: mgrzybowski@madsystem.pl

Michał Grzybowski
PARTNER
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