Komputery, kasy fiskalne
ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
ul. Kochanowskiego 3
77-100 Bytów
tel. +48 059 822 59 85
fax: +48 059 822 62 50
1. SPRZEDAŻ, ZAMÓWIENIA
tel. +48 059 822 59 85
• zsi(at)jantar.slupsk.pl
2. SERWIS KOMPUTERÓW
tel. +48 059 822 60 85
• serwis(at)jantar.slupsk.pl
3. SERWIS URZĄDZEŃ FISKALNYCH
tel. +48 059 822 60 86
• kasy(at)jantar.slupsk.pl
Zakład Systemów Informatycznych - powstał w 1995r. Działając na rynku lokalnym (Bytów i gminy
ościenne) oferuje od początku działalności usługi informatyczne na profesjonalnym poziomie. Nasza
jednostka dostarcza kompleksowych rozwiązań oraz zapewnia swoim Zleceniodawcom całkowity
komfort polegający na przejęciu wszystkich jego problemów związanych z realizacją zleconego zadania.

Główne obszary działalności obejmują:
kompleksową obsługę firm w użytkowaniu i pełnym wykorzystaniu programów księgowych,
płacowo-kardowych, ZUS jak i systemów sprzedaży,
sprzedaż i dostawę indywidualnych zestawów komputerowych, opartych na nowoczesnych
rozwiązaniach,
sprzedaż oprogramowania systemowego, użytkowego oraz multimedialnego,
sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do wszelkiego rodzaju urządzeń biurowych, drukarek,
faksów oraz kserokopiarek,
projektowanie i wdrażanie złożonych systemów informatycznych,
serwis oraz administrowanie powierzonych zasobów informatycznych,
sprzedaż, wdrażanie i serwisowanie systemów fiskalnych, systemów sprzedaży powiązanych z
systemem nadzoru magazynowego,
audyty legalności oprogramowania,
zarządzanie serwerami opartymi na rozwiązaniach Microsoft oraz Linux.
Na potrzeby własne oraz naszych Klientów, prowadzimy zaawansowany hosting. Usługi w tym zakresie
prowadzone są na wysokim poziomie.
W miarę rozwoju firmy ofertę poszerzono o projektowanie i wdrażanie systemów sieciowych, opartych
na systemach firmy Microsoft jak i na rozwiązaniach Open Source, takimi jak Linux, które oferują
wysoki stopień bezpieczeństwa komputerów zapewniając im maksymalną ochronę. Zakres ww. to m.in.
dostawy i kompleksowe konfiguracje serwerów sieciowych oraz oprogramowania, okablowania
strukturalnego, konfiguracja sieci bezprzewodowych.
W chwili obecnej firma obsługuje większość firm prywatnych, jednostek administracji państwowej,
placówek szkolnych oraz przedsiębiorstw handlowych. Personel firmy to zespół młodych ludzi,
posiadający odpowiednie wykształcenie. Dbając o dobro Klientów, kwalifikacje pracowników są
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