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Przyjazne miejsce pracy
Mówi się, że praca to drugi dom.
Sprawimy, że zaprzyjaźnisz się z miejscem, w którym pracujesz.

• Potrzebujesz szybko i sprawnie wprowadzić się do lokalu oraz bez zakłóceń prowadzić dalej swoją działalność?
• Poszukujesz dostawcy, który zdejmie z Ciebie problem z okablowaniem strukturalnym lokalu, przewidując Twoje przyszłe potrzeby
telekomunikacyjne?
• Chcesz uniknąć utraty swoich cennych danych firmowych?
• Chcesz uniknąć problemów z łącznością, stawiając na sprawdzonego operatora, który zaoferuje Ci rozwiązanie „pod klucz”?
• Szukasz sposobu na optymalizację kosztów telekomunikacyjnych oraz nowych rozwiązań technologicznych, które okażą się bardziej
ekonomiczne dla Twojej firmy?

Przeprowadzimy Cię przez proces transformacji Twojego biura, aby stało się SMART.
Netia to sprawdzony Operator Budynkowy, który świadczy kompleksowe

systemy audio-wideo i systemy konferencyjne, monitoring oraz inne. Dodając

usługi teleinformatyczne, począwszy od budowy, aż po zarządzanie optymalną

do tego szeroki wachlarz usług: głosowych, internetowych, transmisji danych,

infrastrukturą telekomunikacyjną, w skład której wchodzą: okablowanie LAN,

a także nowoczesnych rozwiązań ICT, jak chmura obliczeniowa, backup danych

serwerownie klienckie, przyłącza światłowodowe, urządzenia końcowe

czy kolokacja, Twoja firma zyskuje Partnera odpowiedzialnego za większość

(telefony IP, desktopy, systemy wydruku itd.), bezprzewodowy dostęp do Internetu,

procesów komunikacyjnych.

Już teraz skontaktuj się z nami.
Z przyjemnością przedstawimy
indywidualnie przygotowaną
propozycję dotyczącą współpracy
i kompleksowej obsługi Twojego biura.
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Co nas wyróżnia?
• 25-letnie doświadczenie na rynku w realizacji różnorodnych projektów

• Profesjonalna obsługa Klientów – zyskujesz właściwą opiekę posprzedażową

teleinformatycznych dla firm o różnej wielkości i specyfice działania.

i jeden punkt kontaktu we wszystkich sprawach telekomunikacyjnych.

• Kompleksowość oferty telekomunikacyjnej, dzięki której zwiększysz

• Niezawodność – zapewniamy wysoką jakość usług (gwarantowaną umową SLA),

atrakcyjność swojego biura oraz zoptymalizujesz koszty inwestycyjne.

oferujemy również możliwość uruchomienia dwóch niezależnych łączy do jednej
lokalizacji, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo usług, jak i ich samoczynnego

• Własna sieć światłowodowa na terenie całego kraju – ponad 70%

przełączania w przypadku awarii, np. zaistniałej na skutek prac budowlanych.

biurowców klasy A i B jest w zasięgu Netii.

• Szerokie grono Klientów – 380 obiektów biurowych
oraz 150 obiektów handlowych w Polsce.

Zaufali nam m.in.:
• Warsaw Spire

• Wolf Marszałkowska

• Marynarska Business Center

• Rondo ONZ

• Mokotów Nova

• University Business Center I i II

• Q22

• Senator

• Biurowce inwestora Ghelamco

• Poznań Business Garden

• Konstruktorska Business Center

• Europolis Saski Point

• Warszawa Business Garden

• Warsaw Financial Center

• Europolis Saski Crescent

• Biurowce Firmy Buma

• Horizon Plaza

• Blue City

• Olivia Business Park

• Park Postępu

• New City

• Opolska Business Park

• Biurowce inwestora GTC
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