
Dane kontaktowe One System:
WWW: www.onesystem.pl
Telefon: 22 213 1320
Mail: handlowy@onesystem.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela MAIN Sp. z o.o. na swoje usługi, 
są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie 
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.

Wyzwania, z którymi mierzą się nasi klienci

Główne korzyści z rozwiązania

Korzystanie ze starych, nie dość wydajnych urządzeń.

Dostarczenie nowoczesnych urządzeń, dobrze dopasowanych do potrzeb użytkowników 
lub danego przedsiębiorstwa.

Nie optymalne wykorzystanie potencjału pracowników pracujących 
na źle dopasowanych lub zbyt wolnych urządzeniach. 

Wykorzystanie najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych komponentów 
do zbudowania odpowiednich dla danego typu użytkownika urządzeń.

Zagrożenie atakiem hackerskim, uszkodzeniem lub zaszyfrowaniem danych.

Stworzenie i zaimplementowanie polityki backupu uwzględniającej 
założenie compliance uniemożliwiającego zmianę zabezpieczonych 
danych w określonym czasie.

Niebezpieczeństwo przestoju w działaniu firmy powodowane awarią urządzeń, 
które nie są już objęte wsparciem producenta.

Wsparcie świadczone przez autoryzowany serwis producenta na całym świecie 
tego samego lub kolejnego dnia roboczego.

Produkty i usługi

Zabezpieczamy dane w chmurze MAIN

Tworzymy bezpieczne środowisko gwarantujące skuteczny backup 
i możliwość szybkiego odtworzenia danych przechowywanych w chmurze MAIN.

MAIN Partner Community

Wirtualizacja 
i wysoka dostępność

Standaryzacja 
i automatyzacja 

zakupów IT

Hiperkonwergencja

Systemy, urządzenia 
wideokonferencyjne, laptopy
i komputery szyte na miarę

Systemy backupowe, 
zabezpieczanie danych

Finasowanie 
zakupów IT

O firmie MAIN:
Firma MAIN to certyfikowane 
Data Center położone w centrum 
Warszawy.

Budujemy środowiska IT, które 
zapewniają ciągłość działania 
biznesu. Specjalizujemy się 
w rozwiązaniach Private 
i Hybrid/Multi-Cloud i świadczymy 
wszystkie poziomy administracji 
środowiskami fizycznymi 
i wirtualnymi. Nasze usługi oparte 
są na dwóch certyfikowanych, 
w pełni redundantnych ośrodkach 
Data Center w Warszawie.

Wspieramy firmy w pokonywaniu 
barier, na które natrafiają 
w związku z przetwarzaniem 
danych, takie jak niska wydajność 
czy wysokie koszty infrastruktury. 

Produkty i usługi:
Dedicated Private Cloud
Virtual Private Cloud
Hybrid Cloud
Administracja Chmurą
Disaster Recovery
Metal as a Service
Relokacja
Kolokacja
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