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Firma INTAR sp. z o.o. została założona w 2006 r. 
przez grupę kreatywnych profesjonalistów.

Nasze motto to działać dla naszych Klientów solidnie, profesjonalnie, kreatywnie i skutecznie. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi informatycznej firm, grafiki kom-
puterowej, tworzenia i administrowania stronami www oraz doradztwa finansowo–gospo-
darczego dla firm i instytucji. Jesteśmy partnerami nowoczesnych i dynamicznie rozwijających 

się przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych.

INTAR IT specjalizuje się w outsourcingu in-
formatycznym. Zatrudniamy specjalistów z 
zakresu IT, administrowania siecią, baz danych, 
obsługi i serwisu komputerów, grafiki komput-
erowej oraz tworzenia i zarządzania stronami 
internetowymi. Pomagamy naszym Klientom 
zarządzać procesami informatycznymi i uno-
wocześniać infrastrukturę z wykorzystaniem 
innowacyjnych narzędzi informatycznych.

INTAR Consulting specjalizuje się w profesjo-
nalnym doradztwie finansowo-gospodarczym, 
pozyskiwaniu kapitału w ramach środków kra-
jowych i unijnych, sporządzaniu biznes planów, 
analiz finansowych oraz organizowaniu sz-
koleń. Tworzą go profesjonaliści z wieloletnim 
doświadczeniem i sukcesami w pozyskiwaniu 
środków finansowych dla swoich Klientów. 

www.intar-it.pl www.intar-consulting.pl

O naszej firmie
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Outsourcing Informatyczny

Tworzenie stron i grafika komputerowa

Bezpieczeństwo danych i ochrona informacji

Administracja siecią

Serwis i dostawa sprzętu
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Outsourcing Informatyczny

instalacja i administracja systemami serwerowymi: Windows, Linux,

kompleksowa opieka nad stacjami roboczymi,

instalacja i administracja bazami danych,

wybór sprzętu i oprogramowania,

administracja aplikacjami biznesowymi,

zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną antywirusową,

usługi zdalnego dostępu.

1. Pozwoli Twojej firmie zmniejszyć koszty związane z zatrudnianiem 
pracowników.
2. Twoja firma ma zagwarantowaną ciągłość świadczenia usług.
3. Twoja firma może korzystać ze wsparcia specjalistów i ekspertów z 
zakresu IT.
4. Twoja firma może podnieść bezpieczeństwo w zakresie 
funkcjonowania systemów IT.
5. Nareszcie Ty i Twoja firma możecie się skupić na bezpośredniej
działalności biznesowej!

Dlaczego outsourcing jest dobry 
dla Twojej firmy?

INTAR IT oferuje kompleksową obsługę procesów informatycznych 
w Twojej firmie. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, realizowanych 
przez naszych specjalistów z zakresu IT, pomożemy optymalnie dopa-
sować ofertę, zmniejszyć koszty i zwiększyć niezawodność systemów 
informatycznych w Twojej Firmie. Stała kontrola naszych ekspertów 
nad obsługą procesów IT, pozwoli Tobie i Twoim pracownikom na dz-
iałanie w niezawodnym, bezpiecznym i zawsze aktualnym środowisku 
nowoczesnych technologii. 

Dlaczego outsourcing 
informatyczny powinien 

ci zapewnić INTAR IT?

Sprawdź cennik abonamentowej obsługi IT
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Outsourcing Informatyczny

Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR IT macie Państwo pewność, że struktura IT Waszej działalności jest w rękach specjalistów. Zakup 

usługi wiąże się z wnoszoną raz w miesiącu opłatą, na którą klient otrzymuje fakturę VAT.

Jakie są korzyści z abonamentowej usługi informatycznej?
• gwarancja opieki informatycznej na wysokim poziomie,
• dopasowanie rozwiązań informatycznych do potrzeb firmy, fachowe doradztwo i oferta cenowa w przypadku potrzeby zakupu 

dodatkowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
• gwarancja reakcji na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin,
• gwarancja reakcji na zgłoszenie serwisowe w ciągu 48 godzin,
• realizacja zgłoszeń klientów abonamentowych w pierwszej kolejności.

Pakiet abonamentowy
Ilość godzin 
miesięcznie 
w pakiecie

Wartość pakietu Cena pakietu dla abonenta Miesięczna 
oszczędność

Blue 5 Od 580zł Od 450zł Od 90zł / 1h 130zł

Silver 10 Od 1160zł Od 800zł Od 80zł / 1h 360zł

Golden 20 Od 2320zł Od 1400zł Od 70zł / 1h 920zł

Diamond Bez limitu Od 10000zł Od 5000zł Od 30zł / 1h 5000zł

Koszt 1 godziny po przekroczeniu pakietu dla klienta abonamentowego - 90,00 zł
Koszt 1 godziny jednorazowej usługi serwisowej dla klienta bez abonamentu - 116,00 zł
Wszystkie kwoty zawarte w ofercie są kwotami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.

* Istnieje możliwość indywidualnych uzgodnień zakresu usług w ramach abonamentu.

Podstawowy pakiet usług
• Budowanie, obsługa i konserwacja sieci w budynku;
• Obsługa oraz serwis serwerów;
• Obsługa oraz serwis komputerów/laptopów i drukarek;
• Zapewnienie ochrony antywirusowej komputerów;
• Zabezpieczenie danych (backup).
• Wsparcie informatyczne przy Oprogramowaniu MS Serwer, 

MS Windows i MS Office i innym.

Dodatkowe elementy bezpłatne do pakietu
• Zdalna pomoc specjalisty IT na pulpicie – szybkie i sprawne 

usuwanie problemów związanych z obsługą komputerów i 
oprogramowania;

• Tworzenie niezbędnej dokumentacji;
• Doradztwo informatyczne i telekomunikacyjne i w zakresie 

telefonii komórkowej;
• Doradztwo i pomoc przy mobilnym Internecie;
• Składanie ofert związanych ze unowocześnieniem
 technologii.
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Tworzenie stron www i grafika komputerowa

Strony internetowe,

Strony responsywne i mobilne,

Sklepy internetowe,

Wizytówki internetowe,

Prezentacje HTML5,

Kampanie mailingowe,

Grafika komputerowa.

Współcześnie profesjonalna strona internetowa jest podstawą działania nowoczesnej firmy, 
która chce pozyskiwać klientów i partnerów handlowych.

Nasza oferta obejmuje projektowanie i wykonanie stron internetowych wraz z ich tłumaczeniem 
na języki angielski, niemiecki, francuski lub czeski.

Projektujemy strony z wykorzystaniem różnych technologii: HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, 
PHP, MySQL, Bootstrap w zależności od potrzeb Klienta.  

Wykonujemy również strony oparte o rozwiązania OpenSource takie jak: Joomla CMS, WordPress, 
Webspell.

Więcej realizacji na 

www.intar-it.pl/portfolio

Realizacje
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Bezpieczeństwo danych i ochrona informacji

• Doradztwo IT, polityki bezpieczeństwa IT,

• Projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa informacji,

• Określanie zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa,

• Sprzęt i technologia bezpieczeństwa,

• Zarządzanie systemami informatycznymi,

• Nadzór inwestycyjny i wdrożeniowy nad projektami IT,

• Administracja bezpieczeństwa informacji,raporty i analizy.

Polityka bezpieczeństwa to niezwykle istotny dokument w każdej firmie, który zapewnia 
warunki do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jej właściwe przygot-
owanie i wdrożenie w sposób dopasowany do wielkości i przetwarzanych informacji w syste-
mie jest niezbędne do zapewnienia niezagrożonego działania systemów IT.

Każda organizacja która chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować 
podejście w ramach którego będzie kompleksowo zarządzać posiadanymi informacjami i in-
frastrukturą. Wprowadzenie standardu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
(ISO/ IEC 27001) określa wymagania oraz zasady bezpieczeństwa w organizacji.

Nie bez znaczenia jest również zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji 
i sieci. Rosnąca świadomość w zakresie potrzeby ochrony informacji, w szczególności know-
how i danych osobowych przyczynia się do decyzji o wdrożeniu systemu bezpieczeństwa i 
identyfikacji zagrożeń.

Nasza firma prowadzi również tradycyjne audyty bezpieczeństwa IT, w razie potrzeb jego 
zakres jest dostosowywany pod indywidualne potrzeby klienta.

Dbamy o zakup i właściwy montaż odpowiednich szaf, zamków, elementów kontroli dostępu, 
sygnalizacji napadu, włamania oraz w ramach powdrożeniowego zarządzania bezpieczeńst-
wem – również ich właściwego użytkowania i certyfikacji.

Jako wieloletni specjaliści od outsourcingu IT, posiadamy doświadczenie w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami w zakresie sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, również 
wśród użytkowników końcowych. Dbamy również o odpowiednią wiedzę w zakresie bezpiec-
zeństwa przetwarzanych informacji.

Specjaliści Intar IT oraz Intar Consulting pomogą Państwa firmie pozyskać finansowanie 
dla projektów inwestycyjnych oraz mających na celu wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, 
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla instytucji publicznych – samorządów lokalnych, szkół 
wyższych, jednostek B+R. Zapewniamy również bieżącą obsługę finansową w trakcie jego 
trwania i zarządzanie powdrożeniowe.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji określa nowy sposób sprawdzania przez 
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zgodności przetwarzania danych osobowych z 
przepisami o ich ochronie. Prowadzone przez naszą firmę analizy i raporty mogą pomóc w 
bezpieczeństwie nie tylko w zakresie danych osobowych.

Doradztwo IT  
Polityki bezpieczeństwa IT

Projektowanie i wdrażanie  
systemów  

bezpieczeństwa informacji

Określanie zagrożeń i ryzyka  
bezpieczeństwa informacji

 
 

Sprzęt i technologia 
bezpieczeństwa

Zarządzanie systemami  
informatycznymi

Nadzór inwestycyjny i  
wdrożeniowy nad projektami

Administracja 
bezpieczeństwa informacji 

raporty i analizy
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Administracja siecią

Administracja serwerami Microsoft Windows:
• serwery plików
• serwery wydruku
• serwery Active Directory
• serwery WWW oparte o IIS
• serwery baz danych MS SQL
• serwery poczty elektronicznej oparte o Exchange 

2007 i 2010
• serwery BlackBerry 

Administracja serwerami Linux:
• serwery plików (samba) i drukarek (cups),
• serwery www i ftp,
• serwery poczty elektronicznej (postfix, exim)
• serwery DNS i DynDNS
• serwery proxy (squid),
• serwery baz danych MySql, Postgrsql,
• routery (iptables) zarządzanie pasmem, firewall.

Budowa i konfiguracja oraz administracja sieci:
• projekty sieci komputerowych,
• instalacja okablowania i elementów pasywnych 

(UPS, szafy na urządzenia, gniazda sieciowe, listwy 
maskujące),

• konfiguracja urządzeń sieciowych (router, firewall, 
switch),

• konfiguracja sieci Wi-Fi,
• konfiguracja serwerów i wdrożenie usług siecio-

wych (firewall, WWW, email, FTP), integracja sieci 
LAN z infrastrukturą innych sieci (VPN).

INTAR IT zadba także o bezpieczeństwo serwerów i sieci w Twojej Firmie. Dzięki bieżącym aktualizacjom zain-
stalowanego oprogramowania, chronimy serwery i sieć lokalną w Twojej Firmie. Obsługujemy serwery, pracu-
jące pod kontrolą różnycAdh systemów operacyjnych. Każdą usługę dopasowujemy indywidualnie do oczeki-
wań klienta. Przeprowadzamy analizę potrzeb i wspólnie z klientem opracowujemy sposoby ich zaspokojenia. 
W ramach opieki świadczymy wiele usług specjalnych, zaspokajających specyficzne potrzeby.
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• komputery PC, stacje robocze, notebooki, netbooki, tablety i terminale,
• monitory, komponenty i akcesoria komputerowe,
• serwery tower, rack oraz blade,
• macierze, pamięci masowe i produkty storage,
• drukarki, kopiarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne,
• rzutniki i projektory multimedialne,
• urządzenia i osprzęt infrastruktury sieci informatycznej,
• zasilacze i systemy zasilania awaryjnego,
• urządzenia i systemy do backupu danych,
• oprogramowanie systemowe w różnych opcjach licencjonowania,
• oprogramowanie biurowe, graficzne antywirusowe i inne.

Serwis i dostawa sprzętu

Każdy nasz Klient może liczyć na profesjonalne wsparcie w zakresie doradztwa przy wyborze optymalnych 
rozwiązań IT, pełną realizację wdrożenia nowego sprzętu i oprogramowania – od dostawy poprzez instalację i 
konfigurację. Zapewniamy także integrację rozwiązania z istniejącą infrastrukturą informatyczną, pomoc tech-
niczną i handlową oraz serwis dostarczonego sprzętu.
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Skontaktuj się z nami! Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje potrzeby w zakresie usługi opieki informatycznej nad Twoimi 

sieciami oraz systemami. Sprawdź ile możesz zaoszczędzić decydując się na współpracę z INTAR – IT. Zapewniamy stałą 

opiekę serwisową w siedzibie Klienta zgodnie z ustalonym czasem reakcji na zgłoszenia.  

 
E-mail: biuro@intar-it.pl

INTAR Sp. z o.o. Al. Korfantego 105 pok.224 40-161 Katowice

NIP: 6342585395  
REGON: 240276822  

KRS: 0000251048
ING BANK ŚLĄSKI 45 1050 1214 1000 0090 3047 9399

inż. Łukasz Kulasza
Senior Administrator/ IT 
Manager 
Tel. +48 532-01-01-02
e-mail:  
lukasz@intar-it.pl

www.intar-it.pl

Kontakt

mgr Małgorzata Małecka
Prezes Zarządu 
Tel. +48 694-840-511
e-mail:  
malgorzata@intar-it.pl
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