ФИРМЕН ПРОФИЛ

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО ПО ISO 9001:2000

“Пи Ес Пи Компютри” ООД е българска фирма, основана през 1994 г. от
Ивайло Христов и Петър Павлов.
Партньор на Hewlett Packard за България.
Основна дейност е абонаментната поддръжка и продажба на компютърна
техника.

Съдържание
Услуги

· Посещения
· Дистанционен достъп
· Профилактика
· Архивиране
· Защита
· Сервиз
· Инсталиране на софтуер
· Консултации
· Търговия
· Инсталиране и настройки на Интернет връзки
· Изработка на WEB страници

2 стр.
2 стр.
3 стр.
4 стр.
5 стр.
6 стр.
7 стр.
8 стр.
9 стр.
10 стр.
11 стр.
12 стр.

и WEB ориентирани бази данни

· Мрежово окабеляване и администрация
· Терминални решения
· Гаранционна техника от друга фирма
Наши клиенти
Препоръки
Сертификати
Контакти
1

13 стр.
14 стр.
15 стр.
16 стр.
17 стр.
21 стр.
26 стр.

Посещения
		 До един час нашите служители могат да бъдат при Вас.
Когато имате компютърен проблем, нуждаете се от консултация, доставка
на компютърна техника или консумативи, Вие можете да подадете към
нашия администратор заявка за посещение във Вашия офис. Ще ни бъдат
необходими: име на фирмата, точен адрес, лице и телефон за контакти, в
какво се състои проблемът, удобни дата и час за посещение.
		 Скоростта на реакция зависи от Вашето желание. Най-бързо наш
служител може да Ви посети до един час след повикването.
		 С предимство при посещенията се ползват клиентите, с които има
сключен договор за абонаментна поддръжка.
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Дистанционен достъп
Полезна услуга за бързо решаване на леки софтуерни проблеми.
Вие стартирате защитена, кодирана връзка с нашия офис. След което наш
служител може да работи върху Вашия компютър, все едно, че е седнал пред
него.
Комуникацията между Вас и техника може да става по телефон, ICQ или
друг, удобен за Вас начин.
През цялото време Вие виждате какво се прави. Имате свободата да
прекъснете връзката по всяко време.
Удобен вариант, спестяващ много време и на двете страни.
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Профилактика
Обикновено тази услуга се ползва от фирмите с договор за абонаментна
поддръжка на техниката.
Тези посещения могат да бъдат с честота, избрана от Вас, съответна на
Вашите нужди и съобразена с броя на Вашите компютри.
При тези посещения се отстраняват откритите проблеми и се изпълняват
задачите, поставени от Вашите служители. Проверява се правилната работа
на техниката и софтуера. Тестват се направените архиви. Проверява се антивирусната защита. Почиства се техниката от прах. Проверява се работата на
компютърните вентилатори. Ако е необходимо, те се смазват или подменят.
Почистват се флопидисковите и CD-ROM устройства. Почистват се компютрите
и техните компоненти.
Това е най-голямото предимство на абонаментната поддръжка.
Профилактичните посещения или така наречената превантивна защита
могат да предотвратят възникването на редица проблеми.
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Архивиране
В зависимост от Вашите нужди, се създава автоматизирана система
за архивиране на важната информация. След това се следи регулярно за
коректността на направените архиви. Тази система може да работи през нощта,
когато техниката не е натоварена.
Обикновено се пазят ежедневните архиви от последната седмица, плюс
петъчните архиви от последния месец, плюс месечните архиви от последните
дванадесет месеца. Така, дори да не сте разбрали навреме за загубата на
информация, ще можете да я възстановите от по-стар архив.
Препоръчително е поне веднъж в месеца да се запазва архив извън
офиса.
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Защита
Наш техник следи за редовното обновяване на антивирусната защита.
Следи се за излизането на нови, опасни вируси, които не се хващат от
антивирусната защита. Получавате консултация как да се предпазите от опасни
вируси, рекламни или шпионски програми. Така, след взетите превантивни
мерки, могат да бъдат спестени дни работа по почистването на заразени
компютри.
Нашите системни администратори ще осигурят защита на мрежата Ви от
хакерски атаки, кражба на информация и всякакви нежелани програми, които биха забавили работата на Вашите компютри. Те ще следят за пробиви в
сигурността и ще взимат необходимите мерки за отстраняването им.
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Сервиз
Ако имате нужда от ремонт на монитор, принтер, компютър или лаптоп;
подобряване параметрите на Вашия компютър или преинсталация на Вашия
софтуер, Вие можете да се възползвате от услугите на нашия сервиз.
При необходимост, можете да получите оборотна техника за времето на
ремонта. Върху нея може да бъде прехвърлена нужната информация, така че
да не се спира Вашата работа.
Можете да поръчате транспорт от Вашия офис до сервиза и обратно.
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Инсталиране на софтуер
За целта е нужно да предоставите софтуера и лицензионния му номер.
Ако е необходима преинсталация, нашите сервизните техници ще
направят пълен архив на Вашия диск върху друг диск. Така се избягва рискът
от загуба на информация и настройки по време на преинсталацията. След като
програмите бъдат инсталирани отново, сервизните техници ще възстановят
Вашите настройки и данни.
Ще бъдете информирани за всеки нов пакет със забелязани грешки
(service pack), както и за нови версии на инсталирания софтуер.
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Консултации
Услугата е полезна, ако трябва да закупите нова техника или софтуер,
оборудвате или се местите в нов офис или се нуждаете от цялостно решение за
работа.
Нашите консултанти ще Ви изслушат, ще Ви зададат конкретни въпроси и
на базата на получената информация ще Ви подготвят писмено предложение.
Това предложение може да съдържа списък от препоръчителни действия и/
или оферта с конкретни цени. То може да бъде разяснено и дискутирано в последваща среща, на която да бъдат набелязани срокове и условия за всеки
етап.
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Търговия
Като партньор на големите световни производители, ние можем да
предложим продажба, доставка, инсталация и настройка на офис техника,
консумативи и софтуер. Ако закупената техника е нов компютър, ние можем
да Ви осигурим прехвърляне на информацията и настройките от Вашия стар
компютър (миграция). Нашите търговци познават характеристиките на новите
модели и ще Ви предпазят от неудачни покупки. Регулярно можем да Ви
доставяме консумативи (тонери и мастилници за принтери, CD- и DVD- медии,
хартии и други).
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Инсталиране и настройка на
Интернет връзки
Ние ще поемем комуникацията с Вашия Интернет доставчик и отговорността за инсталирането и настройката на Вашия Интернет. При проблем, ние
ще се погрижим за установяване на причината и контакт с лицето, отговорно за
възстановяване на връзката.
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Изработка на web страници
и web ориентирани бази от данни
Нашият дизайнер ще се запознае подробно с Вашето задание. След като
получи необходимите текстове и снимков материал, той ще изработи няколко
различни варианта, от които Вие да изберете. След като страницата Ви бъде
готова и одобрена, ние можем да Ви съдействаме за нейното публикуване и
поддържане.
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Мрежово окабеляване
и администрация
Тази услуга предлага всичко необходимо, за да може Вашият екип да
работи в група и да ползва споделено ресурсите на сървъра. Тази услуга
включва поставянето на лайсни, полагането на мрежови и телефонни кабели,
монтирането на розетки, доставката и инсталирането на комуникационен
или сървърен шкаф, оборудването и надписването на пач панел и мрежови
концентратор (switch), инсталирането на рутер, защита на мрежата от
пренапрежение, ако това е необходимо, прокарването на пач кабели между
розетките, работните станции и телефоните, тестването и настройката на
цялото мрежово оборудване.
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Терминални
решения
Необходим Ви е мощен и надежден сървър. Какви са останалите компютри,
е без значение. Цялата информация се пази на сървъра. Работните станции се
използват като терминали - монитор, клавиатура и мишка. Те могат да бъдат
без твърди дискове. Предимствата са следните: можете да работите, от който
и да е компютър в офиса или от в къщи - навсякъде ще имате своята поща,
настройки, документи, необходимо е само да влезете със своето потребителско
име и парола. Висока сигурност.

14

Гаранционна техника
от друга фирма
Когато техниката Ви е в гаранция към трета фирма и е необходима
рекламация, ние ще поемем контакта със сервиза, превоза на техниката до
сервиза, комуникацията със сервизните техници, следенето на сроковете,
следенето за целостта на техниката и възстановяването на нормалната работа
след приключването на ремонта.
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Наши клиенти
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Препоръки
As we grew, PSP Computers
assisted us in finding solutions
to adapt and strengthen our
network. PSP Computers
successfully managed the
installation and maintenance
of our e-mail, financial and file
servers.
I am convinced that PSP
Company, having the
reputable image of a reliable
partner, managed to add
benefit to our business
performance in Bulgaria.

PSP has saved out
personnel many
hours of work with its
in time support and
consultations.

Ние сме много доволни от
работата на специалистите от
фирма Пи Ес Пи и спокойно
можем да ги препоръчаме на
всички, прочели този текст
като добросъвестен
партньор.
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Препоръки

При изпълнение на
задълженията си по договора,
фирма Пи Ес Пи е проявявала
отговорност и заинтересованост,
като в отделни кризисни ситуации
е работила по отстраняването на
повреди до ранна сутрин.

След отстраняване на тежка
повреда във връзката с офиса
в Москва, към фирма Пи Ес
Пи бяха отправени похвали
от страна на директора на
Мерлони Индезит за Източна
Европа.

За петте години съвместна
работа „Пи Ес Пи Kомпютри”
нееднократно са проявявали
гъвкавост и професионализъм,
съчетани с бързина на
реакцията и коректност.

„Пи Ес Пи Компютри”
ООД са наш основен
доставчик на
компютърна
техника.
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Препоръки

Екипът на „Пи Ес Пи
Компютри” ООД е бил
винаги отзивчив и
експедитивен.

Ние доверихме напълно
грижата за нашите
компютри на Пи Ес Пи, за
което те никога не са ни
разочаровали.

„Пи Ес Пи Компютри”
ООД се ползват от нашето
доверие като партньор,
консултант, търговец и
сервиз в сферата на ИТ
технологиите.

Заставаме зад името на
нашите партньори от „Пи
Ес Пи” и ги препоръчваме
на всеки, който има нужда
от компютърен сервиз,
консултант или търговец.
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Препоръки

В работата си „Пи Ес Пи
Компютри” са проявявали
винаги ангажираност с
проблемите на Агенцията,
отзивчивост, скорост и
компетентност.

На всички наши нужди
„Пи Ес Пи” са откликвали
навреме, което ни позволява
да ги препоръчаме на
всички, нуждаещи се от
техните услуги.

„Пи Ес Пи Компютри” ООД
са доказали, че са коректен
и надежден партньор в
сферата на продажбите
и поддръжката на
компютърна техника.

При възникнали
проблеми PSP Computers
винаги се отзовават бързо
и отговарят на нуждите
ни с професионално
отношение.

20

Сертификати
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Сертификати
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Сертификати
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Сертификати
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Сертификати
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Как да се свържете
с нас
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Пи Ес Пи Компютри ООД
бул. Св Климент Охридски

София, п.к. 1700
ул. “проф. Георги Брадистилов” 4
ет.4, офис 4.1
Тел./Факс:
+359 (2) 963 07 51, 963 34 59
+359 (2) 439 40 70, 439 40 71
Факс:
+359 (2) 439 03 44, 439 40 74
psp@psp-bg.com
www.psp-bg.com
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