Firma w Niemczech

Usługi IT
Wśród naszej oferty dodatkowej można znaleźć usługi IT nieprzerwanie rozwijane od 1998 roku jako główny trzon
spółki eMits a obecnie dołączone do oferty usług Konsultingowych jako dodatkowe uzupełnienie potrzeb wyrażanych
przez naszych klientów.
Obecnie w ramach kompleksowej obsługi firm w Konsultingu "Firma w Niemczech", oferujemy również usługi z
dziedziny IT/marketing/reklama w której skład wchodzi:
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projektowanie i tworzenie responsywnych stron internetowych (działających poprawnie na komputerach,tabletach
oraz telefonach)
tworzenie i utrzymanie sklepów internetowych opartych na największych silnikach e-commerce
certyfikacja połączeń SSL (Secure Socket Layer) przy użyciu zewnętrznych CA (certification authority) jak
np.COMODO
szybki i stabilny hosting internetowy dla stron firmowych, sklepów i stron - wizytówek w Polskich oraz Niemieckich
Data Center
projektowanie wektorowe znaków handlowych/logotypów i opracowywanie księgi znaku niezbędnej do wniosków
patentowych
otwieranie kont/sklepów Niemieckich systemach sprzedażowych typu eBay, Amazon
pomoc oraz doradztwo przy pozyskiwaniu certyfikacji TÜV, e-Trust i innych systemów certyfikacji
administracja fizycznymi serwerami dedykowanymi w środowisku *Unix dla średnich i dużych firm w tym dla
koncernów oraz stron rządowych
wdrażanie autorskiego lub zleconego systemu monitoringu usług serwerowych
audyty bezpieczeństwa obejmujące np. badanie luk bezpieczeństwa web aplikacji wraz z opracowaniem
kompleksowych raportów
konfigurowanie zarządzanego ruchu sieciowego w firmie poprzez np. wdrożenie/skonfigurowanie i użycie serwerów
pośredniczących
porady eksperckie na miejscu u klienta lub zdalnie z zakresu sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego na
terenie Niemiec oraz Polski
bezpowrotne usuwanie-zerowanie neuralgicznych danych z dysków firmowych/prywatnych przy użyciu
zaawansowanych algorytmów
przygotowanie do druku czasopism, ulotek, banerów, wizytówek i innych materiałów reklamowych
elektroniczne publikacje w 51 krajach przez platformy systemu publikacji elektronicznej typu Apple Store, Google
Play , i inne
etc ...

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie abyśmy mogli idealnie dopasować usługi do
Twoich oczekiwań.

Gwarantujemy 100 % satysfakcji z naszych usług oraz 100 % Uptime (dostępności) naszych serwerów a więc i
Twojego konta hostingowego , domeny, sklepu, strony czy e-maila.
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