Prečo sme úspešní
Net & Web Services je slovenská, dynamická a vysoko flexibilná spoločnosť.
Svojim klientom poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií.
Na slovenský trh sa úspešne etablovala v roku 2002, odvtedy neustále expanduje.
Net & Web Services začala svoje pôsobenie na Slovensku,
v súčasnosti svoje služby poskytuje aj viacerým klientom z Českej republiky, regiónu EÚ a USA.
NWS spolupracuje s významnými lokálnymi, národnými, aj medzinárodnými spoločnosťami.
Koordinuje niekoľko IT projektov v regióne EÚ, ale aj mimo neho.
Pozná tak nové trendy, vďaka čomu uspokojí aj tých najnáročnejších klientov.

Prečo budete úspešní aj Vy
Maximálna starostlivosť o našich klientov a široké portfólio poskytovaných
služieb — to je prvoradým cieľom a prioritou spoločnosti NWS už od začiatku jej pôsobenia.
Oceníte vysokú pridanú hodnotu našich služieb! Spokojnosť zákazníka totiž dosahujeme vysokou
kvalitou služieb a produktov. Poskytujeme flexibilné riešenia s dôrazom na osobitný prístup, presne podľa
požiadaviek a potrieb našich klientov.
Filozofiou služieb Net & Web Services je komplexne pokryť všetky potreby zákazníka, v oblasti informačno-komunikačných technológii a bezpečnosti, čím sa zabezpečí optimálne riešenie. Klientovi tak zjednodušíme a sprehľadníme
IT riešenia vo svojej firme, čo mu celkovo uľahčí zabezpečiť funkčnosť používaných technológií.
A tie sú predsa v súčasnosti jednou z najdôležitejších oblastí.

Portfólio našich služieb
Net & Web Services poskytuje komplexné služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
a bezpečnosti, rozdelené do týchto segmentov, od poradenstva až po realizáciu:

Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti IT a dát
◦ poradenstvo a konzultácie v oblasti IT
◦ analýza, návrh riešení a ich realizácia v oblasti
serverov, klientských staníc,
bezpečnosti (dátovej a fyzickej),
databázových a informačných systémov
◦ integrácia a stavba systémov
◦ budovanie dátových centier

IT support a outsourcing
◦
◦
◦
◦

Komunikačné systémy a siete
◦ analýza, návrh riešení a realizácia v oblasti infraštruktúry,
sieťových riešení a komunikačných systémov

Programátorské a grafické práce
◦
◦
◦
◦
◦
◦

databázové a informačné systémy
riadiace a komunikačné systémy
grafické práce
webdesign
programátorské práce
systémy na mieru klientov

Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
◦ predaj a inštalácia HW a SW
◦ ústrední a telekomunikačných zariadení
◦ kancelárskej techniky

správa systémov IT, serverov a klientských staníc
podpora pre zamestnancov (používateľov IT)
komplexné zastupovanie spoločnosti v oblasti IT
vzdialená správa a pomoc užívateľov

Bezpečnosť
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

serverových riešení
sieťových riešení
klientských staníc a ich systémov
databázových a informačných systémov
fyzická bezpečnosť systémov a dát
zabezpečovacie a kamerové systémy
monitorovacie systémy
obnova stratených dát

Podporujeme nové nápady, progresívne návrhy,
zaujímavé projekty a ich realizáciu v oblasti
informačných technológií a internetu.
Net & Web Services poskytuje optimálne riešenia pre klientov
aj vďaka efektívnej spolupráci so subdodávateľmi.
Výrazne tým šetríme čas a prostriedky zákazníka.
Naše ceny vás zaujmú
Aj finančné ohodnotenie za naše služby je založené na báze individuálneho prístupu.
Snažíme sa vo veľkej miere prispôsobovať možnostiam našich klientov. Net & Web Services vychádza
v ústrety aj požiadavkám na spôsob a termíny platby za poskytnuté služby. Predsa chceme, aby ste boli spokojní.

Profesionalita a záruka kvality
Net & Web Services pravidelne investuje do zvyšovania vzdelania a kvalifikácie svojich
zamestnancov vo forme školení. Aj tým prispievame k zabezpečeniu vysoko profesionálnej úrovne našich služieb.
Medzi školenia, ktoré zamestnanci Net & Web Services absolvovali, patria certifikované
školenia na produkty Microsoft, CISCO a mnohé ďalšie.
Spoločnosť má vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
v zmysle § 16, ods. (1) až (3) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č.576/2004 Z.z. a zákona č. 90/2005 Z.z..
NWS má udelenú licenciu č. PT 000693 Ministerstvom vnútra SR na prevádzkovanie
technickej služby a v rozsahu § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. — projektovanie,
montáž, údržba, revízia alebo oprava.
Net & Web Services pracuje na zavedení systému manažérstva kvality podľa
ISO 9001:2000 a zároveň na získaní bezpečnostnej previerky II. stupňa udeľovanú
NBÚ SR.
Predstavitelia spoločnosti NWS pôsobia
ako poradcovia pre oblasť informačných
a komunikačných technológií mesta Bratislava.
Samozrejmosťou je, že spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu na riziká a prípadné škody spôsobené tretím osobám, resp. poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu
povolania odborne spôsobilej osoby v súvislosti s vykonávaním odbornej činnosti.
Spoločnosť Net & Web Services v zastúpení svojich konateľov čestne prehlasuje,
že nemá daňové nedoplatky, ani nijaké podlžnosti voči Sociálnej či zdravotnej poisťovni
a nie sú voči nej vedené žiadne súdne spory.

NWS a partneri
Net & Web Services je členom obchodných komôr,
medzi inými aj Americkej obchodnej komory (AMCHAM),
členom OZ Partnerstvá pre prosperitu (PPP),
a členom Asociácie internetových médií (AIM)

Vybrané referencie
NWS má mnoho významných klientov a partnerov, z ktorých vyberáme:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Plastipak Holdings, Inc.
American Chamber of Commerce
PSA Peugeot
Renault
Medicover
AXA pojišťovna a.s.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
S&T Slovakia (S&T Varias)
Niko Slovakia
a ďalší ...

Sme realizátor projektu

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Rhea
Siebert + Talaš
Ballymore EUROVEA, a.s.
Slovenská komora audítorov
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave

najvýznamnejšie osobnosti Slovenska

Spoločnosť Net & Web Services poskytuje svoje služby pre odberateľov z rôznych oblastí,
napríklad štátnej správy, súkromného sektora, priemyslu, či samosprávy.
Dodávatelia a subdodávatelia našej spoločnosti sú významnými hráčmi na slovenskom
aj medzinárodnom trhu. Patria sem napríklad HP, IBM, GTS Slovakia, eD´ system, ESET a ďalší.

Tešíme sa na spoluprácu

...NWS your IT solution...

Net & Web Services, s.r.o.
Kancelárie: Pražská 11, 811 04 Bratislava, Slovensko
Sídlo: Kubáňovo 31, 935 75 Kubáňovo, Slovensko

Kontakt: Tel.: +421 2 43 63 42 11, Fax.: +421 2 43 63 42 11
E-mail: nws@nws.sk, Web: www.nws.sk

