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Usługi mRemote
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Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty jest sprzedaż usługi mRemote umożliwiającej szybki rozpoczęcie
pracy zdalnej przez Państwa firmę. W przeciągu 24 godzin Państwa pracownicy uzyskają
bezpieczny dostęp zdalny do zasobów informatycznych firmy umożliwiający pracę zdalną.
Usługa przeznaczona jest dla firm pragnących skierować na prace zdalną jak najwięcej
pracowników oraz dbających o bezpieczeństwo dostępu zdalnego sieci firmowej.
Specyfikacja
W ramach usługi mRemote dostarczamy sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające
bezpieczny dostęp do zasobów informatycznych Państwa firmy wraz z konfiguracją
specyficzną dla Państwa sieci komputerowej i potrzeb pracowników.
Usługa składa się z następujących elementów:
1. Instalacja sprzętu
2. Konfiguracja dostępu z zewnątrz do sieci firmowej
3. Konfiguracja praw dostępu użytkowników uzyskujących dostęp zdalny do
poszczególnych aplikacji
4. Przeszkolenie administratora w zakresie konfiguracji rozwiązania: administrator
wykonuje prace związane z nadaniem uprawnień do aplikacji i do dostępu zdalnego

Używany sprzętu:
1. Model MikroTik RB2011UiAS-IN (Wariant 1)
Parametry techniczne:
10/100 Ethernet ports: 5
10/100/1000 Ethernet ports: 5
SFP DDMI: Tak
SFP ports: 1
Serial port: RJ45
Number of USB ports: 1
USB Power Reset: Tak
USB slot type: USB type A
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Max USB current (A): 2
Certyfikaty: CE/RED, EAC, ROHS
2. Model MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ (Wariant 2)
Parametry techniczne:
Ethernet Combo ports: 1
10/100/1000 Ethernet ports: 7
SFP+ ports: 1
Serial port: RJ45
Number of USB ports: 1
USB Power Reset: Tak
USB slot type: USB type A
Max USB current (A): 1
Certyfikaty: CE/RED, EAC, ROHS
Wycena przedmiotu oferty
Usługa realizowana jest w dwóch wariantach, w zależności od wyboru sprzętu
Cena usługi dla wariantu 1: 4 500,00 PLN
Cena usługi dla wariantu 2: 6 500,00 PLN
Do w.w. kwot należy doliczyć koszty związane z dojazdem do siedziby Klienta.
Czas realizacji
Usługa realizowane jest w czasie jednego dnia roboczego. Wymagana jest po stronie
Zamawiającego współpraca z osobą administrującą siecią komputerową.
Informacje techniczne
Do konfiguracji dostępów konieczne jest dostarczenie przez administratora sieci u
zamawiającego następujących informacji:
1. Port WAN
2. Konfiguracja LAN / LANów (adresacja, mask, DNS, LACP, NAT itp.)
3. RDP
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Dostarczamy sprzęt firmy MikroTik , w zależności od wyboru wariantu wybranego
przez Zamawiającego:
1. RB2011UiAS-IN (dla mniejszych firm)
2. CCR1009-7G-1C-1S+ (dla większych firm)
Ceny ofertowe
Wszystkie podane w niniejszej ofercie ceny zostały określone w walucie PLN. Ceny
nie zawierają podatku VAT. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT
obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
Termin i forma płatności
Płatność tytułem wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcę i jej doręczenia Zleceniodawcy.
Poufność informacji
Niniejsza oferta w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503) jest
dokumentem poufnym. Rozpowszechnianie informacji zawartych w ofercie jest
czynem karalnym na podstawie art. 266 kodeksu karnego.
Osoba kontaktowa
W sprawie przedstawionej oferty prosimy o kontakt z:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt e-mail
Numer telefonu

4|Strona

Mariusz Lemiszka
Właściciel
mariusz.lemiszka@milenium.it
+48 509 712 915

