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Jsme živnostníci v oboru IT a oborech technicky 
příbuzných.

Začali jsme podnikat v roce 2008 z podnětu zákazníků, 
kteří po ukončení firmy C.O.E. s.r.o. měli dále zájem o mé 
služby. A to ve složení Zdeněk, Jirka, Tomáš.

V tomto složení jsme fungovali do roku 2011, kde se 
ukázalo, že Tomášovo vedení po 2,5 letech nikam nevede, 
nerozvíjí firmu ani lidi. Takže jsme s Tomášem spolupráci 
ukončili.

Od půli roku 2011 jsme pokračovali a od nuly stavěli,
v polovině roku 2013 jsme do týmu přibrali Martina, máme 
vlastní provozovnu a zákazníky. Našimi zákazníky jsou 
firmy o velikosti 1 až 50 zaměstnanců, kteří potřebují ke 
své činnosti ať již pouhý počítač, nebo složité informační 
systémy. Nejsou nám cizí ani příbuzné obory z řad 
elektroniky.

Mezi naše výhody patří individuální přístup a snaha vyjít 
vždy vstříc a postavit se i zdánlivě nemožnému.
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Kompletním IT - od návrhu řešení po realizaci až po dodávku 
tonerů.

Počítačové sítě - od vlastního návrhu fyzické instalace, po 
realizaci až následný provoz IPv4 a IPv6.

Servery - WEB, Email, Fileservery, Printservery na míru 
zákazníkům, specializované řešení založené na OS Linux, 
dále pak také Microsoft technologie.

Počítačové stanice - vlastní PC stanice, jak sestavy, tak 
hotová řešení DELL, HP, Fujitsu, notebooky, tablety. 

Tiskárny – dodáváme zákazníkům na míru tiskové řešení dle 
jeho možností a potřeb.

Docházkové systémy - dodáváme docházkový systém Aktion.

Kamerové systémy - návrh řešení, realizace a montáž 
kamerových systémů. Následná správa a servis dle 
požadavků zákazníka.

Zabezpečovací systémy - návrh, realizace zabezpečovacích 
systémů Jablotron a následný servis.
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SOS-Dekorace s.r.o.
- kompletní IT, kamerové systémy, zabezpečení

Glynwed s.r.o. dříve Marley
- kompletní IT, kamerové systémy

Pohoda Team a.s.
- kompletní IT, kamerové systémy

A.V. Kovoslužba s.r.o.
- kompletní IT

Victoria AG Art s.r.o.
- kompletní IT

DESIGNA Parking & Access s.r.o.
- IT konzultace a výpomoc

Hotel u 3 korunek
- zařizujeme časově šibeniční technické opravy 
  elektroniky nutné pro provoz hotelu, technické 
  konzultace, audiosystém
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Autodílna Matoušek
- kompletní IT

Schrack Technik
- zařizujeme individuální úpravy elektronických zařízení

Veterina MVDr. Michal Šindelář
- kompletní IT

Inženýrské a stavební práce s.r.o.
- IT servis, konzultace

RESPECT, a.s.
- konzultace IT

Komunitní centrum Motýlek
- dobročinná podpora IT v některých projektech

JRTech a.s.
- kompletní IT
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Při realizaci, bylo klientovi navrhnuto a nakonec 
realizováno ideální řešení, které vyhovuje přesně 
požadavkům, zadání a potřebám klienta.

- 4x propojené kamerové pobočkové systémy
- 4x provoz a správa IPCORDERU s kamerami
- 4x pomocný RACK
- 1x hlavní RACK
- 26x kamera
- Fyzická realizace (“na klíč“) 
- Online monitoring sítě (webové rozhraní)
- 24h support

Realizace: SOS-Dekorace s.r.o. 8



  

Síťové řešení:
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Použití IPCORDER:
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Použití IPCORDER:
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ON-LINE monitoring:

Realizace: SOS-Dekorace s.r.o. 12



  

Dle zadání, bylo navrhnuto úplné řešení kamerového 
systému, pro zabezpečení a dohled nad budovou 
velkoobchodního skladu na periferii Prahy.

- 1x kamerový systém
- 1x provoz a správa IPCORDERU s kamerami
- 2x pomocný RACK připojený optickým vláknem
- 20x kamera
- Fyzická realizace (“na klíč“) 
- 24h support

Realizace: Glynwed s.r.o. / Marley s.r.o. 13



  

Síťové řešení:
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Použití IPCORDER:
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Použití IPCORDER:
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Použití IPCORDER:
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Použití IPCORDER:
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Použití IPCORDER:
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Kamery:

Umístění kamer 20



  

Kamery:

Umístění kamer 21



  Kontakt

Děkujeme za pozornost.

Zdeněk Havrlík - ITnaKLÍČ
Cílkova 646/10
Praha 4, Kamýk
PSČ: 14200
Email: zdenek@havrlik.cz
Tel.: +420 725 752 512

IČ: 86946501
DIČ: CZ8104020155
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