
 

   

Prodej a servis IT technologií  

Úvod 

Pojem IT infrastruktury je velice 

široký. Začíná datovými rozvody, 
pokračuje přes výstavbu dato-
vých center a úložišť, komuni-
kační infrastrukturu, dodávky vý-

početních systémů, virtualizaci, 
implementaci databázové in-
frastruktury, následně pak sys-

témů pro spolupráci k zajištění 
bezpečnosti IT, řízení služeb a 
monitoringu IT. Končí servisem, 
podporou a provozem IT. 

Ne každý zákazník pochopitelně 
potřebuje a využije vše. Záleží na 

velikosti organizace, na jejím za-
měření a zejména na úloze, která 
se v danou chvíli řeší. Důležité 
však je, že ať potřebujete v této 
oblasti cokoli, my to dovedeme 
zařídit. 

 

O nás 
Jsme česko-německá společnost 

působící na trhu 

telekomunikačních a 

informačních technologií. 

Nabízíme širokou škálu produktů 

a služeb pro oblasti IT, datových 

a komunikačních sítí pro firemní 

zákazníky a veřejné instituce. 

Realizujeme montáže 

telekomunikačních technologií.  

 

Spojujeme německou preciznost 

a pečlivost s českou kreativitou a 

flexibilitou. Z našich středisek v 

Praze a v Prostějově spolehlivě 

obsluhujeme zákazníky v celé 

České republice. Budeme 

potěšeni, vyzkoušíte-li kvalitu 

našich služeb i vy. 
 

Široké portfolio produktů a služeb 

HiTES CE zajišťuje dodávky velmi širokého portfolia produktů z 

oblasti informačních technologií. Ve prospěch svých zákazníků využíváme 

silnou pozici u dodavatelů při dodávkách prvků IT infrastruktury od 

většiny velkých globálních výrobců, pro které poskytujeme certifikovaný 

záruční i pozáruční servis. Díky certifikovaným a zkušeným specialistům 

nabízíme kvalitní licenční poradenství a podporu i v oblasti softwaru. 

 

 

 
Dodáváme a instalujeme úplný sortiment společnosti 

Dell – desktopy, notebooky, servery i prvky síťové 

infrastruktury. Počítače a servery Dell je možné si 

upravit a konfigurovat online.  

 

 

Nabízíme notebooky, počítače, periferie, servery, sítě a 

další prvky a služby v oblasti informačních technologií pro 

podniky i menší firmy. HiTES CE využívá širokou škálu 

produktů a služeb HP k dodávkám IT infrastruktury i jako 

součást svých komplexních řešení pro zákazníky. 

 

 

Prodáváme špičkové, spolehlivé a výkonné produkty 

společnosti LENOVO, která vznikla zakoupením divize 

osobních počítačů IBM skupinou Lenovo Group a nyní se 

věnuje vývoji, výrobě a prodeji spolehlivých, vysoce kva-

litních, bezpečných a snadno použitelných technologic-

kých produktů 

HiTES CE disponuje certifikovanými pracovníky, což ga-

rantuje jistotu, že pracujete s dodavatelem komplexních 

IT řešení. Implementace technologií Cisco jsou dopl-

něny maximální přidanou hodnotou a kvalifikovanými 

službami. 

 

Huawei nabízí ve svých produktech špičkový 

výkon, vysokou spolehlivost a mnoho moder-

ních vymožeností, které dělají tuto společ-

nost světovým leaderem v mnoha oblastech. 

HiTES CE je autorizovaným partnerem pro IP 

technologie ( switche, routery ) a OceanStore 

disková pole. 

 

Společnost HiTES CE je dlouhodobým obchodním part-

nerem řady předních výrobců záložních zdrojů - APC a EATON. Jejich 

portfolio produktů pro kvalitní napájení zahrnuje komplexní sadu řešení 

pro správu napájení, včetně zdrojů záložního napájení (UPS), přepěťo-

vých ochran, rozváděčů (ePDU), prostředků pro monitorování na dálku. 

 

HiTES CE dodává konfigurovatelné počítačové sestavy LYNX a záro-

veň zajištuje jejich záruční a pozáruční servis 

 



 

Reference 

 

Vybavení ICT pro nové firemní pro-
story v Praze 

 

Kompletní rekonstrukce sítí LAN na 

49 pobočkách České pošty 

Dodávka PC sestav a notebooků 

včetně OS, monitorů, tiskáren, 

ploteru a další ICT techniky včetně 

servisních služeb 

 

Dodávka PC sestav včetně OS a MS 

Office, projekční a konferenční 

techniky, audio a videotechniky, 

interaktivní tabule, včetně instalace. 

 

 

Softwarové produkty a služby 

 

1.  

IT služby 
HiTES CE dodává služby potřebné k 

vybudování podnikového IT, migraci 

dat, vytvoření virtuální struktury a 

hromadných úložišť dat a jejich 

zálohování, elektronickou poštu a 

její archivaci, nástroje pro 

skupinovou spolupráci a sdílení 

dokumentů, hlasové služby a 

systémy pro audio i videokonference 

– vše ve prospěch vyšší produktivity 

práce. 

Samozřejmostí je zajištění záručního 

i mimozáručního servisu pro 

dodávané produkty. 

 

Ucelená produktová řada společnosti Citrix přináší zákazníkům 

komplexní a efektivní dynamickou infrastrukturu pro poskytování aplikací 

a desktopů odkudkoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení. Nástroje Citrix, 

které pokrývají řešení od datového centra až po mobilní koncová zařízení 

uživatelů jsou moderní, osvědčenou a spolehlivou metodou poskytování 

aplikací a desktopů uživatelům na jakékoliv zařízení s vysokou 

bezpečností firemních dat a to i na zařízeních vlastněných 

zaměstnancem. 

 

Společnost Microsoft je předním celosvětovým poskytovatelem software 

a služeb pro podniky i jednotlivce. Microsoft nabízí jednotlivé produkty 

a aplikace pro specifické potřeby zákazníků, vedle toho lze na jejich 

produktech budovat ucelená řešení, které umožňují spolupráci teamů 

v reálném čase, sdílení dokumentů, plánování, vyhodnocování apod. 

HiTES CE se specializuje na instalace a podporu Microsoft aplikací 

určených pro desktop PC, serverová řešení a jejich virtualizaci Hyper-V, 

operační systémy a bezpečnost. 

 

Společnost VMware přinesla technologii virtualizace serverů na 

platformu x86 a tak umožnila a umožňuje zákazníkům provozovat na 

jediném fyzickém serveru více virtuálních strojů. Takto lze zvýšit využití 

výpočetních zdrojů, snížit náklady na hardware a být nezávislý na HW 

platformě. Virtuální infrastruktura přináší centrálně spravované 

výpočetní zdroje s vysokou dostupností. 

 

 

 

Každodenní bezpečnostní hrozby vyplýva-

jící z větší sofistikovanosti útoků mířených 

na firemní data a uživatele v síti je zákonitá 

daň za dynamický rozvoj vnitřního a vnějšího 

IT prostředí. To vše je ve výsledku jen zlo-

mek problémů nutných k řešení v sou-

časné  IT bezpečnosti. My z HiTES CE Vám 

na ně dokážeme nejen odpovědět, ale i na-

vrhnout adekvátní řešení. Náš tým odborníků 

je připraven pomoci nejen s návrhem jedno-

duché antivirové ochrany lokálních počítačů 

ale i s bezpečnostní analýzou a řešením na 

bázi nejpokročilejších technologií. 

Veeam Backup & Replication představuje mnohem 

více než jen zálohování – poskytuje rychlé, flexibilní a 

spolehlivé obnovení virtualizovaných aplikací a dat. 

Zálohování a replikace je spojena do jediného řešení, 

dosahující špičkové úrovně ochrany dat a zajišťující 

zálohování pro virtuální prostředí VMware a Hyper-V. 

 

 

 

http://www.veeam.com/cz/vmware-esx-backup.html?ad=in-text-link
http://www.veeam.com/cz/microsoft-hyper-v-server-backup-recovery-replication.html?ad=in-text-link

