Mopos Communications, a. s.

Přehled služeb
V průmyslové zóně Kladno-východ (bývalý areál POLDI) působí Mopos Communications, a. s., jako dodavatel komunikačních
služeb. Kromě telekomunikačních a internetových služeb nabízí společnost v areálu i další služby a řešení.
Přehled služeb Mopos Communications, a. s., v průmyslové zóně Kladno-východ (bývalý areál POLDI)

Telekomunikační služby
•
•
•

•

Internet – připojení a služby

hlasové služby (analog, digital, ISDN)
výhodné volání v rámci průmyslové zóny
doplňkové služby – pevné a individuální přesměrování,
externí přesměrování, skupina pro převzetí hovorů,
sériové volání atd.
zvýhodněné volání do mobilních sítí

•
•
•
•
•

Výpočetní technika – dodávky a servis
•
•
•

•

dodávky výpočetní techniky včetně odborné
instalace, zaškolení a servisu
dodávky operačních systémů a aplikací
pro servery a pracovní stanice
komplexní péče o výpočetní techniku formou
správy a servisu, dodávky spotřebního materiálu,
poradenství, školení
antivirový a antispamový software, firewally,
zabezpečení dat – zálohování a ochrana dat

ADSL / VDSL připojení k Internetu
e-mailové schránky, mail server, webmail
(přístup k e-mailu přes webové rozhraní)
registrace domén, webhosting, server housing
tvorba webových stránek a aplikací (elektronický
obchod, firemní intranet)
databox (dočasná úschovna dat)

Datové sítě – výstavba a správa



•
•
•
•

Kamerové systémy

výstavba a správa sítí LAN / WAN / VPN
řešení bezdrátové / mobilní LAN
výstavba samostatných datových spojů
nebo propojení vzdálených poboček
řešení bezpečnosti datové komunikace - přípojky
k Internetu, VPN sítě, vzdálený přístup k firemním
systémům a datům

Zabezpečovací systémy

•
•
•

profesionální CCTV a IP kamerové systémy
PC / WEB kamery
návrh řešení, montáž, servis

•
•
•

elektronické zabezpečovací systémy
drátové i bezdrátové systémy
návrh řešení, montáž, servis

•

Obchodní a technické informace:
Tel.: 312 645 901, e-mail: kladno@mopos.cz
Internet: www.mopos.cz/kladno/

•

Hlášení poruch: Tel.: 312 645 922

Mopos Communications, a. s. - Dubská 255, 272 03 Kladno - provozní doba: Po-Pá 6:00-15:00
Mopos Communications, a. s., je poskytovatel komunikačních řešení působící na trhu komunikací v ČR od roku 1992. Nabízí dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikačních řešení, stabilitu a zázemí zavedené společnosti. Nabídka produktů a služeb společnosti
je členěna do několika samostatných, vzájemně se doplňujících oblastí. Díky takto ucelené nabídce může společnost zákazníkům
nabídnout vysoce kvalitní řešení, které jim umožní bezpečnou a efektivní komunikaci a přístup k požadovaným informacím.

