Oferta Handlowa
Kilka słów o firmie:
Firma Terabajt zajmuje się sprzedażą oraz wdrażaniem kompleksowych
rozwiązao w dziedzinie IT oraz w zakresie wyposażenia biur w artykuły biurowe.
Naszą ofertę kierujemy dla klientów biznesowych, szkół oraz Administracji
Publicznych.
Specjalizujemy się w systemach monitoringu wizyjnego w technologii IP.
Do naszych sztandarowych produktów zaliczają się sieci lokalne LAN, systemy
audiowizualne, rozwiązania serwerowe, systemy kontroli dostępu, systemy
alarmowe, systemy wideodomofonowe IP, systemy kopii zapasowych oraz
automatyka bram.
W ramach współpracy realizujemy kompleksową usługę wdrożeniową
wraz z przeprowadzeniem szkoleo dla pracowników oraz obsługę serwisową.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.
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Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami:

1.

Systemy monitoringu
W obecnych czasach monitoring stanowi nieodłączny element naszego życia. Dzięki niemu można kontrolowad obiekty
użyteczności publicznej i instytucje prywatne. Coraz częściej stosowany jest także do podniesienia poziomu
bezpieczeostwa w domach i mieszkaniach. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów proponujemy różnorodne
kamery do monitoringu.

2.

Artykuły biurowe

Sprzedaż, dostawa oraz doradztwo w zakresie zarówno pierwszego wyposażenia biur w artykuły biurowe, środki
chemiczne, wyposażenie (krzesła, biurka, tablice).

3.

Systemy audiowizualne
1.
2.
3.
4.
5.

Tablice interaktywne
Monitory interaktywne
Podłogi interaktywne
Wizualizery
Projektory
multimedialne

6.
7.
8.

Ekrany projekcyjne
Nagłośnienia
Tablice suchościeralne

Terabajt Michał Pasynek | ul. Legionów 2c | 11-100 Lidzbark Warmiński | tel: 606 446 896
monitoring@terabajtlw.pl | www.monitoringlidzbark.pl | www.terabajtlw.pl

4.

System alarmowy
Dobrze zaprojektowany system alarmowy jest kluczowym czynnikiem zapewniającym skuteczną ochronę twoich
bliskich i otoczenia. Dzisiejsze alarmy nie tylko chronią, ale nie rzadko też wchodzą w skład szeroko pojętej
automatyki budynkowej integrując się z innymi systemami.

5.

System kontroli dostępu
System KD przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeo i stref. Tylko osoby
upoważnione mogą poruszad się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych.

6.

Systemy wideodomofonowe IP
Są prostymi i intuicyjnymi systemami opartymi o topologię sieci LAN. Cechują się bogatą funkcjonalnością,
niedostępną dla konwencjonalnych systemów analogowych, jak i cyfrowych oraz ciekawym wzornictwem
w połączeniu z przystępna ceną.

Terabajt Michał Pasynek | ul. Legionów 2c | 11-100 Lidzbark Warmiński | tel: 606 446 896
monitoring@terabajtlw.pl | www.monitoringlidzbark.pl | www.terabajtlw.pl

7.

Automatyka bram

Każdy z nas może sobie pozwolid na wygodę, jaką jest korzystanie z napędów do bram. Podstawowym zadaniem
wszystkich systemów automatyki bram jest zapewnienie użytkownikowi możliwości łatwego otwierania i zamykania
różnego rodzaju bram wjazdowych, bez konieczności wychodzenia z samochodu lub domu.

8.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Usługa Serwisowa
Fachowe doradztwo
Opieka serwisowa
Przeglądy i konserwacje
Profesjonalny montaż i serwis
Naprawy komputerów/laptopów
Wymiana urządzeo na nowsze
Rozbudowa istniejącej infrastruktury
Archiwizacje danych
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