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Szanowni Państwo, 

 

W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany 

danych. Sprawnie działające urządzenia i programy odpłacają się szybkim realizowaniem zadań 

przez pracowników.  

Firma Informatyczna ASDER zajmuje się obsługą komputerów i serwerów, budową i 

utrzymaniem sieci, a także wdrażaniem najnowszych technologii IT. Naszym klientom 

zapewniamy komfort i bezpieczeństwo korzystania z infrastruktury informatycznej, tak by mogli 

w pełni skupić się na swojej działalności. 

Co można zyskać wybierając naszą firmę? 

Przede wszystkim profesjonalną i kompleksową obsługę. Realizujemy ją przez najwyższą 

jakość świadczonego serwisu, a satysfakcja klienta jest dla Nas najważniejszym celem. 

Wdrożyliśmy u naszych klientów rozwiązania IT zwiększające produktywność. Są to: 

Wirtualne Biuro – zdalne dane dostępne szyfrowanym połączeniem z firmowym serwerem z 

każdego miejsca (na telefonie, laptopie, tablecie itp.), 

Wirtualny Serwer – mobilny firmowy serwer niezależny od platformy sprzętowej, szybko 

odtwarzalny na innym komputerze w razie awarii. Znacząco redukuje ryzyko przestojów pracy. 

 Oferujemy także szyfrowanie i ochronę dokumentów, kopie bezpieczeństwa, archiwizacje, 

kasowanie i odzyskiwanie danych z dysków twardych. Administrujemy stronami internetowymi, 

pocztą www oraz domenami. 

Zaufanie i Doświadczenie 

Wieloletnia współpraca z naszymi klientami zaowocowała zdobyciem ich zaufania oraz 

cennego doświadczenia. W biznesie bowiem liczy się partner, który nie tylko dobrze wykona 

swoje zadania, ale także ten, któremu można powierzyć najważniejsze informacje. 

Potwierdzeniem rzetelnie wykonywanej pracy są referencje wystawione przez naszych 

klientów oraz przyznane certyfikaty. 

Zachęcamy Państwa serdecznie do kontaktu na asder@asder.pl , www.asder.pl  lub 

telefonicznie: 793 770 526.  

        Z wyrazami szacunku, 

Przemysław Kroczak 
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Wirtualne Biuro  

 tablet, telefon, laptop – TY wybierasz! 

 

System jest prosty w obsłudze i bardzo wygodny. Dedykowany mobilnym 

użytkownikom, którzy potrzebują stałego i bezpiecznego dostępu do firmowych danych. 

Zdalny pracownik wpierw łączy się ze specjalnym serwerem autoryzującym, który 

szyfruje jego połączenie. Serwer ten komunikuje się z firmowym centrum danych by 

udostępnić programy i dokumenty zależnie od uprawnień użytkownika, który się łączy. 

Pracownik zdalny może posługiwać się laptopem, tabletem a nawet telefonem 

komórkowym. Jest to uniwersalne rozwiązanie dla każdego. Oszczędza czas i pieniądze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane przez 

Internet 



 

 
www.asder.pl   |  asder@asder.pl  |  tel. 793 770 526 

Certyfikaty: EU Secret, EU Confidential, NATO Secret, NATO Confidential, PL Tajne Poufne 

 

Wirtualny Serwer 

 Ogranicz ryzyko utraty danych i przestojów! 

 

Tam gdzie liczy się niezawodność i pewność, gdzie gonią terminy podatkowe i inne, nie 

można sobie pozwolić na ryzyko. 

Z pomocą przychodzi Wirtualny Serwer. Stworzony z najnowszych technologii 

wirtualizacji (uruchamiania wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym komputerze) 

jest odporny na awarie, łatwo zarządzany i kopiowany.  

Dzięki unikalnym systemom kopii zapasowych, wirtualny komputer można przenieść na 

inne fizyczne urządzenie nawet w godzinę lub kilka. 

Awaria firmowego serwera – najczęściej jedynego – przestaje być problemem. Dzięki 

uruchomieniu wirtualnego odpowiednika, nasze dane i programy są zawsze pod ręką! 

Zwiększone bezpieczeństwo odpłaca się zaoszczędzonym czasem w momencie awarii. 

Zamiast dni przestoje można zredukować do godzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
www.asder.pl   |  asder@asder.pl  |  tel. 793 770 526 

Certyfikaty: EU Secret, EU Confidential, NATO Secret, NATO Confidential, PL Tajne Poufne 

 

Certyfikaty Microsoft 
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Certyfikaty Bezpieczeństwa 
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