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Nabídka služeb Ezop Computers, s.r.o. 

Nabízíme komplexní služby v oblasti výpočetní a kancelářské techniky: 

 

1. pravidelný i nepravidelný softwarový a hardwarový servis 

2. prodej výpočetní a kancelářské techniky 

3. pronájem výpočetní techniky 

4. prodej a renovace spotřebního materiálu 

5. instalace a správa počítačových sítí 

6. prodej, instalace a poradenství kancelářského software 

7. prodej, instalace, implementace a poradenství informačních systémů 

8. prodej, instalace a konfigurace antivirových programů 

9. prodej, montáž a servis docházkových, přístupových a kamerových systémů 

10. tvorba www prezentací a jejich SEO optimalizace 

11. programování na zakázku (evidence zakázek, sklady, fakturace apod.) 

 

1. Pravidelný i nepravidelný softwarový a hardwarový servis 

1.1 Nepravidelný softwarový a hardwarový servis 

Nepravidelný softwarový a hardwarový servis provádíme nepravidelně na základě objednávky 

zadavatele v dohodnutém rozsahu a termínu. Ceny za tuto službu jsou účtovány dle platného ceníku. 

Nepravidelný servis využívají zejména zákazníci, kteří si požadované služby objednávají na základě 

aktuálních potřeb, zpravidla v případě nutnosti servisního zásahu. Softwarovým servisem se rozumí 

například instalace, konfigurace, odvirování nebo zálohovaní software a dat. Za hardwarový servis se 

považují například opravy počítačů (výměna nebo oprava jeho částí), fyzické čištění nebo 

přemísťování a zapojování do počítačové sítě.  

1.2 Pravidelný softwarový a hardwarový servis 

Pravidelný softwarový a hardwarový servis provádíme v pravidelných intervalech na základě 

objednávky nebo smlouvy v rozsahu daném objednávkou nebo smlouvou. Tuto službu využívají 

především firmy k preventivní údržbě svého vybavení a počítačové sítě, kontrole a nastavení 

zálohování dat a řešení individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. V současné době se snažíme 

tuto službu přiblížit i malým podnikatelům, úřadům, školám a dokonce i jednotlivcům, kteří chtějí mít 

jistotu, že nepřijdou například o své fotografie z dovolené.  Rozsah a prováděné služby jsou dány 

požadavky a potřebami jednotlivých zákazníků, mohou být pouze preventivní, tak aby se prodloužila 

životnost hardware a přešlo se zbytečným poruchám nebo ztrátě dat, nebo jsou spojeny 

s pravidelnou údržbou programů a dat. Softwarovým servisem se rozumí například instalace, 

konfigurace, odvirování nebo zálohovaní software a dat. Za hardwarový servis se považují například 

opravy počítačů (výměna nebo oprava jeho částí), fyzické čištění nebo přemísťování a zapojování do 

počítačové sítě. 
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1.3 Příklady softwarového a hardwarového servisu 

1.3.1 Pravidelná údržba hardware 

Provádí se v pravidelných intervalech v závislosti na podmínkách, ve kterých je technika používána. 

Spočívá zejména v odstranění nečistot a prachu z vnitřních částí hardware, kontroluje se funkčnost 

chladičů, stav záznamových médií a optických mechanik. Tato prevence je velice důležitá, prodlouží 

se životnost techniky, špatný stav chladičů navíc způsobuje nestabilitu.   

1.3.2 Pravidelná údržba software 

V pravidelných intervalech se kontroluje stav systémových souborů, zkontroluje stav jednotlivých 

programů, stav antivirového programu a v případě potřeby se provedou nezbytné aktualizace a 

opravy. Pravidelnou údržbou lze zajistit správnou funkci software a předejít tak ztrátě dat.  

1.3.3 Zálohování 

O důležitosti zálohování nemůže být pochyb. Bohužel je tento úkon velice často zanedbáván, 

podceňován, nebo je zálohování děláno zcela nevhodným způsobem. Způsobů jak uložit data je 

mnoho, ale ne všechny způsoby vám zaručí použitelnost, nebo aktuálnost dat v případě potřeby. 

Většina uživatelů ani neví, kde jsou důležitá data v počítači umístěná, a proto víceméně spoléhá, že 

k žádné mimořádné situaci nedojde.  Především uživatelům, kteří používají počítač ke své každodenní 

práci, komunikují v hojné míře elektronickou poštou a pořizují dokumentaci, důrazně doporučujeme 

se poradit s odborníky. Pokud zákazník projeví zájem o provádění pravidelného zálohování, náš 

technik nejdříve zjistí, která data je nutná zálohovat, vezmou se v úvahu všechny možnosti, které 

mohou ztrátu dat způsobit, včetně kupříkladu zcizení, úmyslného poškození nebo chybného zadání a 

na základě těchto informací se použije vhodný zálohovací software a záznamové médium. Na základě 

množství dat, četnosti změn a charakteru dat se určí nejvhodnější metoda, případně kombinace 

metod zálohování a jeho četnost. Tyto, zpravidla automaticky prováděné zálohy je nutné pravidelně 

kontrolovat a vyvarovat se ze strany uživatele neodborných zásahů. Některé zálohy pak musí náš 

technik provádět ručně. Zanedbání pravidelného zálohování může způsobit nenávratnou ztrátu dat a 

někdy i ztrátu práce, vytvářenou několik let! 

1.3.4 Správa sítě 

Naše nabídka služeb v oblasti správy počítačových sítí je schopna pokrýt vše od malých počítačových 

sítí tvořených dvěma PC až po velké sítě s desítkami počítačů a několika servery.  U malých sítí jde 

především o prvotní nastavení, konfiguraci internetu, pošty a síťových tiskáren a následnou občasnou 

kontrolu. U větších sítí jsou nároky mnohem vyšší, řeší se přístupy uživatelů, bezpečnost dat, 

propojují se vzdálené sítě a vzdálené přístupy.   

1.3.5 Správa informačního systému 

Správa informačních systémů, které nabízí naše firma je opět schopná pokrýt vše od malého 

podnikatele, který si vede v počítači svoji účetní agendu až po velké společnosti s komplikovanými 

systémy, které pokrývají účetnictví, sklady, zakázky, management, logistiku, mzdy až po řízení výroby.  

U těch menších se jedná spíš o pomoc s nastavením, zálohováním a v případě potřeby s nějakou 

opravou. U těch jednodušších systémů jsme si schopni poradit téměř s jakýmkoliv systémem, ke 
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kterému existuje nějaká oficiální podpora. Nejčastěji tak řešíme software Money S3, který je 

nejrozšířenějším účetním programem u nás. U velkých systémů je již nutná specializace. Naše firma 

se specializuje na systém K2, který se řadí k těm nejpropracovanějším u nás.   

1.3.6 Bezpečnost 

Bezpečnost, stejně jako zálohování dat je dnes ze strany uživatelů značně podceňována. Pokud 

chcete mít jistotu, že vaše data nikdo nezneužije, nechte si raději poradit od odborníků. Stupeň 

zabezpečení záleží na charakteru dat a před kým se mají chránit. V úvahu se musí brát nejen zcizení 

výpočetní techniky nebo zkopírování dat přímo z počítače, ale v dnešní době i stále aktuálnější hrozba 

počítačových virů. Naše firma doporučuje především produkty firmy ESET, které se zabývají 

problematikou počítačových virů, a jejich software pružně reaguje na nové hrozby především 

z internetu. Každý uživatel by měl ale vzít v úvahu, že ani ten nejlepší antivirový program není 

všemocný a že je nutné především dodržovat bezpečnostní základy jako například neotvírat poštu 

z neznámých, především zahraničních adres, nenavštěvovat podezřelé stránky na internetu, provádět 

aktualizaci antivirových programů a nenechávat v počítači uložené certifikáty pro přístup například 

k elektronickému bankovnictví a pečlivě chránit hesla a přístupové kódy. 

1.3.7 Poradenství 

Jsme schopni vám poradit při výběru výpočetní a kancelářské techniky, vhodného software, 

navrhnou počítačovou síť. Naším zákazníkům jsme samozřejmě ochotni i poskytnout pomoc nebo 

radu při každodenních problémech, které je potkají v souvislosti s výpočetní technikou.  

1.3.8 Vzdálená správa 

Velká část softwarového servisu se dnes provádí na dálku pomocí tzv. vzdálené správy. Dnes 

dokážeme na dálku spravovat nejen počítače a servery, ale i některé tiskárny, modemy, routery a 

podobně. Vzdálená správa se využívá zejména k potřebným změnám v konfiguraci sítě, počítačů a 

programů, ale také k preventivním zásahům, zálohování nebo kontrole. Lze ji využít i na okamžitou 

radu nebo vyřešení konkrétního problému uživatele, který právě vznikl. 

1.3.9 Licencování 

Používání software je vázáno na licenční podmínky, jejichž porušení může být dle zákona postižitelné. 

Problematika licencí je někdy pro laika těžko srozumitelná a proto nabízíme správu těchto licencí. 

Nejen že kontrolujeme, zda všechny licence odpovídají instalovanému software a dohlížíme, aby 

nebyl instalován žádný program, který tyto podmínky porušuje, ale zároveň i poradíme, který 

software a jaký licenční model je nejlepší použít, aby pokryl veškeré potřeby zákazníka při nejmenších 

nákladech. Veškerý nákup a registraci jsme schopni jménem zákazníka zajistit.   

 

2. Prodej výpočetní a kancelářské techniky 

2.1 Počítače Ezop 

Počítačové sestavy Ezop jsou navrženy tak, aby uspokojili naprostou většinu zákazníků z oblasti 

domácích i firemních uživatelů, včetně těch nejnáročnějších. Pro lepší orientaci mají jednotlivé 



Ezop Computers, s.r.o. – Váš partner v IT 
 

©Ezop Computers, s.r.o. 2009  Stránka 4 

 

modelové řady názvy, které nejlépe vystihují, pro jaké účely jsou určeny. Počítače Ezop si nekladou za 

cíl být nejlevnější na trhu, udržují si stále určitou formu zakázkové výroby a více než na cenu kladou 

důraz na kvalitu použitých komponent. Největší podíl mají značkové komponenty ASUS. Jednotlivé 

řady se od sebe liší zejména výkonem jednotlivých komponentů, které jsou optimálně voleny s 

ohledem na způsob použití s přihlédnutím poměru ceny a výkonu. Nesnažíme se jít cestou 

obchodních řetězců a nabízet "bohatou" a nepotřebnou "výbavu v ceně", která se skládá vesměs z 

toho nejlevnějšího, co trh zrovna nabízí a snažíme se nabízet především vyvážené sestavy, kdy 

použité komponenty odpovídají tomu, co od nich očekáváte a vy neplatíte za to, co nepotřebujete a 

naopak přidáváme tam, kde je to v konkrétním případě potřeba. Všechny sestavy Ezop se dají dále 

konfigurovat dle potřeb a přání zákazníka. S počítačem Ezop máte také zajištěn veškerý záruční i 

pozáruční servis s individuálním přístupem.  

2.2 Počítače HP, ASUS, DELL… 

Většina pracovních stanic prodaných firmou Ezop Computers, s.r.o. jsou montované počítače EZOP. 

Ostatní jsou především servery HP, DELL, FS nebo ASUS a malé pracovní stanice. Značkové pracovní 

stanice mají význam především při potřebě většího množství stejných stanic s menšími nároky na 

výkon. Výhodou pak je možnost využívat i přímé podpory výrobce (většinou za příplatek). U serveru 

je dneska podpora výrobce a rychlá výměna vadných komponent přímo u zákazníka nutností. 

2.3 Notebooky 

V posledních letech se podíl prodeje přenosných počítačů od klasických výrazně zvýšil. V naší nabídce 

jsou všechny běžně rozšířené značky jako ASUS, HP, TOSHIBA nebo ACER. Podnikatelům, manažerům 

a úředníkům, kteří potřebují počítač opravdu každý den doporučujeme notebooky DELL, které patří 

k absolutní špičce ve svém oboru a ke většině svých výrobků automaticky nabízejí záruku 3roky 

s opravou do druhého dne u zákazníka! 

2.4 Kancelářská technika 

Široká nabídka kancelářské techniky je dnes samozřejmostí, největší zájem je v současnosti o barevné 

multifunkční inkoustové nebo laserové zařízení.  Méně náročným uživatelům doporučujeme 

inkoustové tiskárny EPSON nebo laserové tiskárny Samsung, těm náročnějším laserové tiskárny HP a 

ekonomicky výhodné tiskárny a kopírky KYOCERA. K veškeré u nás nabízené kancelářské technice 

dodáváme i spotřební materiál. V případě poruchy zajistíme záruční nebo pozáruční servis. 

 

3. Pronájem výpočetní techniky 

Nově zavádíme službu pronájmu výpočetní techniky a to ve dvou základních modifikacích. První 

možností je krátkodobý pronájem výpočetní techniky, který je vhodný pro zákazníky, kteří si potřebují 

pronajmout potřebnou výpočetní techniku například po dobu nějaké prezentace nebo zajištění 

sportovního podniku. Pronájem lze provést včetně obsluhy a nebráníme se ani v případě sportovních 

nebo veřejných akcí tuto službu nabídnout jako sponzorství výměnou za veřejnou propagaci. Druhou 

možností je dlouhodobý pronájem, kdy je na základě smlouvy zákazníkovi pronajata dohodnutá 

výpočetní technika včetně pravidelného softwarového a hardwarového servisu. Tato technika je 

v dohodnutých termínech modernizována nebo v případě potřeby změněna dle aktuálních potřeb 
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zákazníka. Služba je výhodná zejména pro podnikatele, kteří si tak nemusí dělat starost o funkčnost 

své výpočetní techniky a za stálou měsíční platbu má stále funkční servisované zařízení včetně 

software, které je průběžně inovováno. 

 

4. Prodej a renovace spotřebního materiálu 

Dodáváme originální i neoriginální spotřební materiál do všech běžných inkoustových, jehličkových a 

laserových tiskáren, kopírek a faxů. Na vybrané modely zajišťujeme i repasování laserových kazet. Při 

větších objemech tisků vám navrhneme nejoptimálnější řešení, jak docílit kvalitního a přitom 

ekonomického tisku.  

 

5. Instalace a správa počítačových sítí 

Na základě požadavků zákazníka jsme schopni navrhnout komplexní řešení počítačové sítě včetně 

serverů, stanic a všech aktivních i pasivních prvků. Navrženou počítačovou síť jsme schopni na 

základě odsouhlasené nabídky také realizovat a následně i spravovat.  

 

6. Prodej, instalace a poradenství kancelářského software  

Jako partneři společnosti Microsoft můžeme nabídnout kompletní nabídku kancelářského software, 

včetně instalace a rad jak je správně používat. Současně jsme schopni navrhnout nejlepší řešení pro 

potřeby konkrétního zákazníka a poradit s licencováním tohoto software. Můžeme nabídnout i 

alternativní řešení k produktům Microsoft.  

 

7. Prodej, instalace, implementace a informačních systémů  

Dodáváme, implementujeme a spravujeme moderní informační systémy.  Pro střední a vetší firmy se 

specializujeme na systém K2.  Tento systém se dodává v několika variantách a je schopen pokrýt 

potřeby obchodních i výrobních firem. Pro malé podnikatele nabízíme nejčastěji systém Money S3, 

který je v naší republice nejvíce rozšířený.  

 

8.  Prodej, instalace a konfigurace antivirových programů 

Antivirový program je dnes nezbytnou součástí každého počítače. Naše nabídka pokryje potřeby 

jednotlivců i velkých počítačových sítí. Jsme partnery společnosti ESET, která se věnuje 

systematickému vývoji řešení softwarové bezpečnosti. Produkty společnosti ESET patří každý rok 

mezi oceňované v kategorii antivirových systémů nové generace.   
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9. Prodej, montáž a servis docházkových, přístupových a kamerových systémů 

Moderní výpočetní technika, automatizace, informační systémy a stále větší nároky na bezpečnost si 

dnes vyžadují i zvýšené nároky na monitorování pohybu lidí a zamezení přístupu nepovolaným 

osobám. K těmto účelů se používají docházkové, přístupové a kamerové systémy. Docházkový systém 

slouží zejména k administrativním záležitostem a jako podklad ke mzdám, přístupový systém 

povoluje vstup do vybraných prostor pouze povolaným osobám. Tyto dva systémy se mohou 

vzájemně kombinovat a zaměstnanec, který si u terminálu nahlásí například nástup do zaměstnání je 

zároveň vpuštěn do prostor, ve kterých je oprávněn se pohybovat. Tomuto zaměstnanci je možno 

povolit přístup například pouze v určených hodinách nebo dnech. Jako doplněk těchto systémů se 

nabízejí ještě například systémy na výdej a objednávku stravy ve stravovacích zařízeních. Kamerové 

systémy se používají zejména k ochraně a monitorování objektů, místností a pozemků. Všechny tyto 

systémy jsme schopni navrhnout, dodat a následně spravovat.  

 

10. Tvorba www prezentací a jejich SEO optimalizace 

V dnešní době se dá říct, že kdo nemá svoji vlastní webovou prezentaci, jako by téměř nebyl. Každá 

www prezentace vypovídá o svém majiteli a měla by obsahovat zejména vše podstatné, co 

návštěvník stránek potřebuje vědět. Aby www prezentace měla nějaký smysl, musí jí také nejdříve 

v internetu někdo najít. K těmto účelům se musí učinit některé kroky, které vedou k tomu, že 

požadované stránky vyhledávače jako je například seznam.cz nebo google.com po zadání 

vyhledávacích parametrů nalezne a zobrazí na čelních místech. Těmto krokům se říká SEO 

optimalizace. Tuto optimalizaci můžeme  provést, jak na stávající www prezentaci zákazníka, nebo na 

nové www prezentaci, kterou vytvoříme na základě jeho požadavků. Prezentace mohou být statické 

nebo dynamické. Dynamickými se rozumí zejména katalogy, e-shopy, objednávkové a redakční 

systémy nebo aplikace fungující v prostředí internetu. Z naší práce uvádíme například 

www.autorohan.cz, www.autoprodejbares.cz, www.autoskolanachod.cz, www.pekarnynachod.cz 

nebo www.deltanaradi.cz .    

 

11. Zakázkové programování  

Naše firma se specializuje na výrobu programů na zakázku, které řeší některé specifické problémy 

firem jako je například evidence zakázek se speciálními požadavky, nebo všemožné evidence 

zákazníků, výrobků, pravidelných prohlídek, tvorbu a tisk ceníků a podobně. Z hotových produktů 

můžeme nabídnout program pro autoservis a autobazar, program maloobchodního prodeje, 

fakturace a skladů.  Programy jsou vytvářeny pro operační systém Windows, pracují s databázemi 

SQL a vyznačují se možností prací v síti nebo dokonce s možnosti vzdáleného sdílení dat přes 

internet. Projekty jsou cenově dostupné a vhodné i malé podnikatele, kterým nahradí drahý a těžko 

přizpůsobitelný software.  

http://www.autorohan.cz/
http://www.autoprodejbares.cz/
http://www.autoskolanachod.cz/
http://www.pekarnynachod.cz/
http://www.deltanaradi.cz/

