Kancelářské stroje s.r.o.
profil společnosti

Poskytujeme kompletní péči o informační systémy a výpočetní techniku zákazníků. Zaměřujeme se
zejména na komplexní podporu a zajišťuje outsourcing IT služeb na platformách x86/Power,
Windows, Linux, AIX a VMware. Naše hostované řešení je umístěno ve více datových centrech v
rámci Prahy. Kromě samotné realizace poskytuje zároveň i konzultační služby, návrhy a audit
informačních systémů a jejich zabezpečení, design standardizovaných procesů a postupů pro běžnou
činnost včetně řešení kritických situací a plánů jejich řešení. Další doménou činnosti společnosti
Kancelářské stroje jsou realizace vysoké dostupnosti IT systémů, online replikace, ochrana dat a
Disaster Recovery řešení. Naše služby jsou dostupné v režimu 24x7x365. K dispozici je po tuto dobu
našim zákazníkům helpdeskový systém a telefonická hotline.
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Ke klíčovým poskytovaným
službám patří:

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Hosting
Outsourcing IT služeb
Virtualizace – serverová, storage,
desktopová
Bezpečnost IT – Dohled, audit a zákonná
compliance
Konzultační služby - Projektové řízení,
návrhy infrastruktury, architektura řešení
Dodávky HW a SW
Klientské centrum 24x7 - Helpdesk a
Dohled

V oblasti softwaru se
specializujeme na produkty
•

•

•

•

•
•
•

Nástroje pro virtualizaci od společností
VMware a Microsoft včetně přenosu
stávajících řešení na virtuální systémy s
důrazem na produkty VMware ESX Server
a Microsoft Hyper-V
Microsoft – Operační systémy s důrazem
na serverová a clusterová řešení,
Groupware/mail řešení MS Exchange
server, Sharepoint, SQL, SCCM atd.
IBM Software Group – řešení Lotus
(Domino server/Notes), Tivoli (IBM Tivoli
Storage Manager, IBM Tivoli Storage
Productivity Center TPC)
Produkty zajišťující vysokou dostupnost
serverových služeb High Availability
Double-Take, Power HA, High Availability
for AIX
Disaster Recovery a zálohování Veeam,
Symantec, Vmware
Bezpečnostní řešení IBM Qradar
Linux řešení pro zajištění základní
infrastruktury informačního systému
(aplikační servery, souborové servery,
firewall servery)

V oblasti hardwaru se
specializujeme na produkty
•

Hardware IBM (na platformě x86 a RISC
POWER), Lenovo, Dell, HP (servery,

mobilní počítače, grafické stanice a osobní
počítače)
Systémy pro ukládání dat IBM/Lenovo
Storwize, IBM Flash System, páskové
systémy IBM.
Síťové prvky Cisco, Juniper, Fortigate,
Mikrotik včetně řešení pro bezpečnost,
akceleraci provozu, VPN, atd.

Partnerství
Společnost Kancelářské stroje průběžně
vzdělává své zaměstnance a zvyšuje jejich
odbornou kvalifikaci. Díky tomu dosáhla
vysokých úrovní partnerství s předními
světovými IT firmami, které svojí certifikací
osvědčují odbornost a vysokou kvalitu
poskytovaných služeb. Z nejvýznamnějších
partnerství můžeme jmenovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IBM Premier Business Partner
Lenovo Premier Business Partner
HP Partner Sliver
Dell Business Partner Registered
Microsoft Certified Partner Gold
VMware Service Provider Professional
VMware Solution Provider Enterprise
Veeam Registered Reseller
RSA
Cisco Partner Select
Oracle Silver Partner
Reseller společnosti Vision Solutions (dříve
Double-Take) pro Českou a Slovenskou
republiku

Certifikace
Společnost Kancelářské stroje s.r.o. byla
certifikována ve shodě s požadavky
následujících norem pro oblast komplexních
služeb v oblasti IT technologií:





Politika integrovaného systému řízení a
ISO 9001:2008
Bezpečnost informací a ISO 27001:2013
Systém projektového řízení ISO
10006:2003
Systém managementu poskytování ICT
služeb ISO/IEC 20000-1:2005

Kancelářské stroje s.r.o. | www.kancelarskestroje.cz

Profil společnosti


Systém environmentálního managementu
ISO 14001:2004

Společnost je zapsána v Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, dle zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Prošli jsme prověrkou Národního
bezpečnostního úřadu a získali osvědčení
podnikatelského subjektu pro přístup k
utajovaným informacím ve stupni utajení
„DŮVĚRNÉ“.
Přístup ke kvalitě prostředí, ve kterém
podnikáme, principy a hodnoty, kterými se
řídíme nejen při svém podnikání, ale i v našich
vztazích s dodavateli, definuje náš Etický
kodex.
Naši technici disponují certifikáty
v následujících oblastech:











IBM Certified Specialist
IBM Certified Administrator
IBM Certified Systems Expert
Vmware certified professional VCP
Vmware technical sales professional VTSP
Cisco Certified Design Associate (CCDA)
Cisco Certified Network Associate Routing
and Switching (CCNA)
Microsoft Certified Technology Specialist
(MCTS)
Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
Microsoft Certified Solutions Associate
(MCSA)

Reference
K našim nejvýznamnějším zákazníkům patří
následující společnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto Kelly a.s.
AXA Česká republika s.r.o.
Axial Personnel Agency, s.r.o.
B2 Kapital Czech Republic s.r.o.
BURDA Praha, spol. s r.o.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
pobočka Praha
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Česká obchodní inspekce
Česká pošta, s.p.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DAQUAS spol. s r.o.
ELIT CZ, spol. s r.o.
Fakultní nemocnice v Motole
FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o.
Fio banka, a.s.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy, příspěvková organizace
LEO Express a.s.
Městská policie Praha
Národní knihovna České republiky
ODÚS - MEDICA spol. s r.o.
(Hodnízubaři.cz)
RENOMIA, a. s.
SORTIM Praha, s.r.o.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
ŠKODA AUTO a.s.
Zdravotnická záchranná služba hl. m.
Prahy

Kontaktní údaje
Kancelářské stroje s.r.o.
Dykova 1068/9
101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 26467658
DIČ: CZ26467658
ID datové schránky: vqqez7j
Tel: +420 222 515 554
Fax:(+420) 222 515 561
info@kancelarskestroje.cz
www.kancelarskestroje.cz
www.doubletake.cz
Společnost Kancelářské stroje s.r.o. je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 84203
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