
Svým zákazníkům jsme připraveni vyjít 100% 
vstříc a splnit i jejich velmi specifické požadavky. Pro mnohé 
z nich jsme realizovali projekty na klíč a pokryli je komplet-
ními službami. Sebevětší zadání již pro nás není výzvou, ale 
samozřejmostí.

› POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Jednou z hlavních činností společnosti Finex je 
budování počítačových sítí. Od ní se odvíjejí naše 
další služby a specializace. Provádíme nejenom 
autorizované dodávky a instalaci, ale také servis 
všech komunikačních komponent. Opíráme se 
o kvalitní sortiment firem CISCO a 3Com.

Management sítí pro 100% výkonnost
V oblasti sítí poskytujeme také jejich technickou 
analýzu a management. Často se stává, že se efek-
tivita a rychlost sítě nachází pod úrovní svých 
možností. Její majitel si nemusí pořizovat drahou 
monitorovací stanici, ale může si od nás nechat síť 
v pravidelných intervalech zkontrolovat.

› OKAMŽITÝ SERVIS

Při případné poruše počítačové 
sítě může docházet k význam-
ným ztrátám. Víme, že v takových 
případech potřebujete odstranit 
závadu co nejdříve. Proto poskytu-
jeme na veškerý dodávaný sorti-
ment CISCO a 3Com plný servis 
a garantujeme výměnu vadného 
dílu do 24 hodin. Kromě toho 
nabízíme možnost uzavřít servisní 
smlouvu i s kratší dobou odezvy, 
a to po 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.



› KABELÁŽNÍ SYSTÉMY

Provádíme autorizované dodávky a instalace komplexních kabelážních systémů budov, 
zahrnující univerzální rozvody pro všechny typy signálů, včetně optických kabeláží areálo-
vých sítí. V praxi to znamená, že není nutné budovat zvláštní rozvody pro počítačovou síť, 
telefony, audio nebo video okruhy. Vybudujeme pro vás strukturovanou kabeláž, po které je 
možné tyto signály vést až ke koncovým zařízením.

Spolehlivost a bezpečnost
Problémem v dnešním světě komunikačních sítí 
je to, že se uživatelé bez spolehlivého připoje-
ní neobejdou a i krátké výpadky či zpomalení 
sítě vnímají velmi negativně. A to ať už se jedná 
o omezení firemního informačního systému, 
služeb e-mailu nebo celého internetu.
Naším úkolem je tedy zajistit nepřetržitou 
konektivitu s dostatečnou rychlostí. Toho dosa-
hujeme použitím vyzkoušené značkové techniky 
a důmyslným sestavením redundantní topolo-
gie1. Jen zkušení odborníci, mezi které se počí-
táme, dokáží v tomto případě adekvátně naložit 
s investovanými prostředky svého zákazníka.
Asi jediným způsobem, jak dosáhnout vysokého 
zabezpečení sítě (ochranu sítě před útoky na její 

funkčnost a ochranu posílaných dat), je svěřit tento úkol profesionálům. Profesionálům, kteří 
drží krok se světovými trendy a mají bohaté zkušenosti s vývojem a problematikou komuni-
kačních sítí. Naše společnost úzce spolupracuje se špičkami v této oblasti a výsledkem této 
spolupráce je poskytování služeb v nejvyšší možné kvalitě.

Individuální přístup
Svým zákazníkům nabízíme specifický přístup při budování kabelážních systémů tak, aby 
ovlivnění chodu jejich firmy bylo co nejmenší. Je možné domluvit např. instalaci mimo pra-
covní dobu aj.

› JISTOTA ZÁLOŽNÍHO NAPÁJENÍ

Sebelépe nastavenou a zabezpečenou síť může 
zradit prostý výpadek elektrického proudu. Proto 
nabízíme i dodávky záložních zdrojů. Naše společ-
nost je autorizována k dodávkám, instalaci a servisu 
těchto zdrojů firmou APC, která je nejvýznamnějším 
dodavatelem záložních zdrojů na světě.
Jsme schopni realizovat i celé chráněné zásuvkové 
okruhy se společným zálohováním jedním zdrojem.
I v případě zdrojů garantujeme plný servis do 24 
hodin.

› SÍŤOVÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Síťový operační systém je srdce celé počítačové 
sítě. Bez správné konfigurace tohoto software může 
být celá kapacita moderní počítačové sítě nevy-
užita. Naše firma se soustředí na dodávky a insta-
lace síťových operačních systémů firem Microsoft 
a Novell spolu se systémovým servisem a údržbou. 
Svým zákazníkům nabízíme profesionální servis 
s garantovanou smluvní dobou odezvy a zno-
vuzprovoznění systému po havárii, horká linka 
a konzultační služby.

› ZDROJE APC

›  stolní řady záložních zdrojů, 
které chrání jednotlivé počítače 
nebo komponenty počítačových 
sítí

›  záložní zdroje řady APC Matrix 
nebo APC Symmetra pro záloho-
vání datových center

›  záložní zdroje řady Silcon pro 
zálohování zařízení s větším 
odběrem (od 15kWA - 0,5MWA).

1 Cílem redundantní topologie je eliminovat výpadek sítě způsobený selháním jejího jediného bodu, a to pomo-
cí určité zálohy – alternativní cesty.

› ZÁRUKA

Námi realizované kabelážní systémy jsou založeny na světových standardech AT&T, resp. 
Lucent Technologies s použitím komponent AT&T/Lucent, případně Belden, Panduit nebo 
Telegartner. Při použití komponent AT&T dochází k certifikaci kabeláže zastoupením 
firmy AT&T v ČR a převzetí záruk za tuto instalaci.Na námi budované kabeláže poskytu-
jeme záruční dobu až 15 let.



› ZNAČKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Realizujeme dodávky a instalace hardware počítačů, pracovních stanic a serverů značek 
DELL Computer, případně Hewlett Packard a COMPAQ, opět se servisem do 24 hodin pří-
padně podle uzavřené servisní smlouvy.

› DALŠÍ SLUŽBY

Projektování, konfigurace a vzdálená správa sítí
Projektování, konfigurace a vzdálená správa připojení intranetu firem k Internetu
Síťový audit intranetu firem
Technická a systémová podpora produktů CISCO a OS Linux
Studie vašich zamýšlených projektů
Konzultační činnost a další


