
DunaIS Bízza profikra!

Felelősséget vállalunk a beszerzett termékekért és a saját
munkánk minőségéért. A megbeszélt tervek szerint besze-
rezzük a megfelelő komponenseket. A felépített rendszere-
ket karban tartjuk, folyamatosan üzemeltetjük. Folyamato-
san rendelkezésre állunk 0-24-ig rendelkezésre állunk.

Vállalatok számára központi szolgáltatások biztosítása kri-
tikus. Ha nem jól csinálunk valamit és azt mindenki hasz-
nálja, akkor senki nem fog tudni dolgozni. Ezért törekszünk
a folyamatos szolgáltatás biztosítására, problémák, minél
korábbi felfedezésére és elhárítására. Szerveres környezet-
ben kritikus a megfelelő tervezés, üzemeltetés. Munkánk
90%-át biztonságos, távoli kapcsolaton keresztül végezzük.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szervezet informatikai
kapcsolattartójával. Az ügyfél akkor elégedett, ha biztonság-
ban érzi informatikai rendszerét, saját magát, sőt még ettől
a lelkét is. Ha megkapjuk az összes pontos információt a hi-
báról, akkor nagyon gyorsan tudunk segíteni.

Mit nem végzünk: Elavult, vagy a követelményeket nem tel-
jesítő szervereket nem szabad üzemeltetni. Követelményeket
kell csökkenteni, vagy a megfelelő beruházást, bővítést el kell
elvégezni. „Életlen szerszámmal szenvedés a munka.”

A legtöbb feltett kérdés: Mikor értek ide? 
Milyen gyorsak tudtok lenni? 
Egy órán belül, ha az előbb említett információk rendelke-
zésünkre állnak. Tehát mi akkor tudunk hatékonyak lenni,
ha az ügyfél is partner. Van olyan erőforrásunk, aki Győr von-
záskörzetét tekintve akár 20 perc alatt is ott tud lenni a meg-
felelő helyen.

Mikorra tudjátok megoldani a problémát? Erre a válsz a
probléma mikéntjétől függ. Fogat kell húzni, vagy újra kell
éleszteni? Nem mindegy, hogy egeret, vagy elefántot gyógyí-
tunk, de elsősorban megelőzni szeretünk. Úgy működünk,
mint egy jó magánklinika. Mint egy informatikai „emer-
gency“, gyors, hatékony, tapasztalt és műszaki életmentő.
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