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Audit IT

Profita de avantajul verificarii gratuite a retelei*

Da!….. Doresc sa profit de avantajele acestei oferte limitate

Pentru a stabili o intalnire suna acum la 0751 051 555 (numar cu tarif normal in reteaua
Orange)

Este mai ieftin sa intretii un sistem IT dacat sa il repair.

Te intereseaza problemele care ar putea sa apara?

Atunci suna si programeaza un Audit gratuit pentru a putea evalua situatia curenta si
propune actiuni de corectare unde este cazul.

Auditul este orientat pe trei directii: sisteme, securitate, recuperare in caz de dezastru.

Iata cateva intrebari la care sa dai un raspuns inainte de a decide daca ai nevoie de un
expert in Audit:

Sistemul tau informatics este mai vechi de 5 ani?

Reteaua s-a extins de-a lungul timpului?

Crezi ca exista un mod mai bun de a folosii potentialul retelei?

Auditul IT de system si de retea:

 Prezinta inventarul hardware-ului si a licentelor
 Raport privind performanta sistemelor
 Recomanda actiuni de gestionare a retelei pentru a proteja si inbunatatii

performantele

Te intrebi daca reteaua ta este sigura?

Exista mai multe puncte de acces in sistemul informatic?

Sistemul informatics are moment de functionare incorecta / blocaje?

Auditul de securitate:

 Scanarea complete a retelei
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 Identifica vulnerabilitati legate de hacker, virusi, spyware, spam, etc.
 Recomanda alternative pentru cresterea securitatii retelei

Exista obiceiul efectuarii copiilor de siguranta zilnice pentru datele importante?

Cunosti implicatiile asupra afacerii tale in cazul pierderii totale a datelor?

Stii cat timp este necesar pentru refacerea infrastructurii IT in caz de dezastre
naturale?

Audit pentru copii de siguranta si recuperare in caz de dezastru natural

 Revede procedurile de backup si verifica daca datele pot fi recuperate
 Revede procedurile de recuperare in caz de dezastru natural pentru a asigura

continuitatea activitatii.
 Recomanda metode, tehnologii si proceduri pentru cresterea eficientei recuperarii

totale in caz de dezastru natural.

Pentru a stabili o intalnire suna acum la 0751 051 555 (numar cu tarif normal in reteaua
Orange)


