
OFERTA WSPÓŁPRACY

IT is everywhere_



„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej
i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili. 
Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto 
zrobi to lepiej” - twierdził Henry Ford.
 
Netz od 23 lat zajmuje się profesjonalną obsługą 
informatyczną firm i instytucji, dostarczając zaawansowane
i nowoczesne rozwiązania. Firma ukształtowała swoją 
pozycję w branży IT dzięki ciężkiej pracy i nieustannemu 

podnoszeniu kwalifikacji swoich specjalistów. Współpraca z najlepszymi: Lenovo, Microsoft, Dell, IBM, HP, 
Vmware, Veeam i inni, przyniosła firmie takie wyróżnienia jak Partner Roku IBM czy Partner Roku Microsoft
w kategorii największy wzrost.

Motto firmy IT is everywhere_ to nie tylko wizja teraźniejszości, ale także przyszłości – technologii przyszłości!

O nas
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ponad 100 tys.
sprzedanych
komputerów

ponad 300
komputerów

pod stałą opieką

66 193
sprzedanych licencji

Microsoft

23
lata na rynku

452
zrealizowanych

projektów

5708
zadowolonych 

klientów

12
partnerów

21
specjalistów

Dlaczego my?
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Nasza oferta

Usługi

Outsourcing

HelpDesk Service

Audyt

Bezpieczeństwo firmy

Doradztwo IT

Szkolenia

Konfiguracja i serwis sprzętu

Dostawa sprzętu
i oprogramowania

Projektowanie infrastruktury

Cloud Computing

Produkty

Wirtualizacja

Rozwiązania chmurowe

Rozwiązania on-premises

Rozwiązania hybrydowe

Integracje systemowe

Bezpieczeństwo danych

Rozwiązania wspierające pracę
zespołową

Rozbudowany workflow

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

Rozwiązania

Microsoft, Lenovo, IBM, Dell, 

HP, Vmware, Veeam i inni

Fachowe doradztwo 
certyfikowanych specjalistów

Ekspresowe dostawy

Własne konfiguracje

Opieka posprzedażowa

Konkurencyjne ceny

Produkty testowe

4 IT is everywhere_



Nasza oferta - Spektrum
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W ofercie znajduje się także autorski produkt naszej spółki córki Netz Data – Spektrum.

Spektrum to nowoczesny system elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagający zarządzanie informacją 
w przedsiębiorstwie z każdego miejsca na świecie. Umożliwia rejestrację dokumentów, ich archiwizację
a także integrację z systemami zewnętrznymi i automatyzację kilku procesów jednocześnie. Funkcjonalność 
Spektrum dopasowana jest do procesów biznesowych przedsiębiorstwa, optymalizuje koszty i pozwala
na bezpieczny i szybki dostęp do dokumentów oraz danych.

Zarządzaj każdym procesem w Twoim przedsiębiorstwie!

Integracja Spektrum z innymi systemami:

Przepływ czasu

Dokumenty PracownicyFlota pojazdów

WyposażenieProjekty
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Współpracujemy



 Klienci
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Kontakt
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Netz Sp. z o.o.

Gdańsk 80-454

Nad Stawem 7

Łukasz Gdaniec

Key Account Manager

lukasz.gdaniec[at]netz.pl

+48 783 246 000

www.netz.pl

Zapraszam do kontaktu!


