
Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną dla średnich i dużych firm, 
korporacji oraz instytucji.

Oferta NIVER skierowana jest przede wszystkim do firm i instytucji funkcjonujących 
w sektorach administracji publicznej, finansów, telekomunikacji, przemysłu, handlu i usług.

Najcenniejszą rzeczą, jaką możemy zaoferować naszym klientom, to nasze wieloletnie 
doświadczenie. Zdobywamy je już od 1996 roku, a nasza własną firmę prowadzimy od roku 
2000. W tym czasie poznaliśmy specyfikę tego dynamicznie rozwijającego się sektora, 
wydeptaliśmy w branży własne ścieżki, zdobyliśmy know-how i pozyskaliśmy do współpracy 
najlepszych fachowców.

Kompleksowa obsługa informatyczna

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.

Dane kontaktowe Niver:

WWW: www.niver.pl
Telefon:+48 42 630 65 55
Mail: info@niver.pl

Nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie współpraca z najlepszymi: Hewlett-Packard, IBM, 
Lenovo, DELL, INTEL, APC, Cisco i wielu innych. To oni na co dzień wspierają nas wiedzą swoich 
inżynierów i techników, pomagają w wyborze najlepszego asortymentu i wspólnie oferujemy 
sprawdzone rozwiązania, na których nasi klienci mogą tylko skorzystać.

Partnerzy technologiczni

MAIN Partner Community

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

WWW: www.main.pl
Telefon: (+48 22) 339 18 98
Mail: ask@main.pl
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Produkty i usługi

Serwis i utrzymanie 
sprzętu i oprogramowania.

Oferujemy swoim Klientom usługi serwisowe 
obejmujące zarówno sprzęt komputerowy 

jak i oprogramowanie.

Serwis firmy nie ogranicza się tylko do napraw sprzętu 
komputerowego. Jest on przygotowany do wspierania 

Klientów przy konfiguracji i zarządzaniu 
(w tym zdalnym) systemami komputerowymi.

W przypadku konieczności rozbudowy istniejącej 
infrastruktury informatycznej Klienci mogą liczyć 
na wsparcie merytoryczne i doradztwo w czasie 

podejmowania decyzji. Specjalizujemy się 
w realizacjach kompleksowych usług serwisowych, 
obejmujących opieką całą infrastrukturę naszych 

Klientów.

Rozszerzony serwis. 

• realizacja napraw w siedzibie Klienta, dostosowanie 
godzin i dni przyjmowania zleceń serwisowych 

oraz wizyt interwencyjnych do wymogów Klienta,

• (opcja: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), 

•  gwarantowane czasy reakcji na zgłoszenie awarii 
i czasu usunięcia awarii, 

• sprzęt zastępczy na czas usunięcia awarii, 

• przeglądy prewencyjne i diagnostyczne, 

• usługi wsparcia telefonicznego, 

• instalacja oraz konfiguracja sprzętu 
i oprogramowania, 

• wsparcie dla różnych produktów, 
(różnych producentów), szkolenia.

Integracja systemów.

Jako integrator systemów informatycznych 
świadczymy szeroki zakres usług w zakresie 

konsolidacji heterogenicznych środowisk 
przetwarzania informacji. Nadrzędnym celem 

świadczonych usług jest automatyzacja zadań 
i procesów IT zachodzących w cyklu 
życia organizacji Klienta, zachowując 
przy tym maksimum bezpieczeństwa.

Integracja systemów IT jest usługą świadczoną 
w sposób przekrojowy, zapewniając użytkownikom 

uzyskanie doskonałej płaszczyzny dla realizacji 
wymagań towarzyszących specyfice ich działań. 

Dostarczamy kompleksowe usługi związane 
z organizacją infrastruktury teleinformatycznej 

jako spójnej platformy dla świadczenia usług 
na potrzeby użytkowników systemów IT.

Integracja systemów informatycznych przynosi 
korzyści w postaci optymalizacji zasobów, obniżenia 
kosztów związanych z utrzymaniem i administracją 

oraz stanowi istotny element kompleksowej ochrony 
zasobów informatycznych.

Standaryzacja, modernizacja, przegląd, serwis.

Standaryzacja, przeglądy czy konserwacja sprzętu 
komputerowego -zarówno komputerów osobistych 

jak i zaawansowanych rozwiązań
 serwerowych, sieciowych.

Modernizacja infrastruktury - deinstalacje sprzętu, 
oprogramowania oraz LAN i WAN, instalacje 

i konfiguracje sprzętu, oprogramowania i sieci 
w nowych lokalizacjach.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


