MZR predstavlja storitev, ki na Gorenjskem še ni ponujena:

MVS (‘MULTI-VENDOR SUPPORT’)

MVS ali Celovita podpora in vzdrževanje strojne
in mrežne opreme različnih ponudnikov
Zakaj MVS?
Podjetja danes uporabljajo kombinacijo IT opreme različnih proizvajalcev (HP, DELL, IBM, LENOVO, CISCO, JUNIPER, EMC,
NETAPP…). Upravljanje takega okolja z več ponudniki vzdrževalnih storitev pomeni upravljanje s številnimi posameznimi
pogodbami, kar posledično pomeni višje stroške, kompleksnost poslovanja in prelaganje odgovornosti enega ponudnika
storitev vzdrževanja na drugega.
Če želite enotno ponudbo za vso strojno in mrežno opremo v vašem podjetju, če želite višjo stopnjo storitve (npr. vzdrževanje
in podporo tudi med vikendi), je MVS idealna rešitev za vas.
en sam ponudnik storitve vzdrževanja opreme različnih proizvajalcev

Prednosti...

(strojna oprema, mrežna oprema, strežniki, diski in diskovna polja, oblak…)
ena pogodba z enim datumom, obdobje podaljševanja se prilagodi potrebam podjetja
ena cena in en račun
enotna vstopna (kontaktna) točka
vrhunski tehnični strokovnjaki
poleg podpore v rednem delovnem času nudimo tudi možnost storitve vzdrževanja
24 ur na dan, 7 dni na teden
znižanje stroškov
večja učinkovitost

Kako sploh izvajamo tako zahtevne storitve?
Podjetje MZR ima status IBM Premier partnerstva in znani smo
po strokovni in zanesljivi podpori strank, zato nas je podjetje IBM
Slovenija prepoznalo tudi kot ponudnika IBM MVS storitve, ki jo
izvajamo v sodelovanju z IBM tehniki.

Začetek sodelovanja
V naslednjih dneh vas bomo kontaktirali, lahko pa nas tudi pokličite na
04 530 4060 ali nam pošljite elektronsko sporočilo na maja.humerca@
mzr.net. Kasneje predlagamo informativni sestanek, na katerem
vam bomo predstavljali storitev MVS ter se pogovorili o možnostih
sodelovanja.
Z veseljem se oglasimo pri vas,
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