The way to clean-IT

Základní NABÍDKA
služeb a profesionálních prostředků
pro čištění a údržbu
kancelářské a výpočetní techniky
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The way to clean-IT
Možnosti spolupráce
… naši zákazníci získávají
mnohem víc, než
investují

Proč si to myslíme ?
Protože:
» pravidelnou údržbou se prodlužuje životnost a snižují náklady na provoz a opravy
některých zařízení /například tiskáren/
» kancelářská technika námi vyčištěná vypadá jako nová
» se specializujeme na tuto činnost a máme více jak 9 let bohatých zkušeností
» realizaci služby provádíme rychle, kvalitně a bez zbytečných prostojů uživatelů
» umíme nabídnout nízkou cenu
/díky vysoké produktivitě a profesionálním prostředkům, které používáme/
» uživatelé uvítají pozitivní gesto za strany vedení firmy /spokojenost uživatelů je zaručena/
» je možné si naše služby zdarma vyzkoušet
» si to myslí naši stálí zákazníci /např. Globus, Delvita, Esso, Glaverbel, Škoda Auto …/

Co nabízíme ?

» úsporu nákladů - využitím existujících kapacit a synergií dodavatele mezi projekty
ve prospěch zákazníka
» flexibilitu
» včasné odhalování skrytých poruch zařízení IT /profylaxi/
» respektování specifických potřeb zákazníka
» vysokou odbornou úroveň
» úzkou a otevřenou spolupráci
» profesionální prostředky systému DISKO®
/vyvinuté přímo pro čištění a profylaxi kancelářské a výpočetní techniky/
» podporu estetiky pracovního prostředí zákazníka

Nabízené způsoby
spolupráce

» jednorázová dodávka služeb
vyčištění a audit stavu výpočetní techniky zákazníka
» dlouhodobá spolupráce na základě kontraktu
outsourcing profylaktických služeb
» dodávka prostředků DISKO®
pro vlastní použití techniky a uživateli zákazníka
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Základní ceník služeb hromadného čištění běžné kancelářské techniky
Přehled jednotlivých programů
Zařízení

Program

SHIFT

FULL SHIFT

Stanice PC, notebook

PC

395,-

595,-

Tiskárna, klasický fax

PRINT

475,-

650,-

PRINT+

595,-

865,-

Telefon

Phone

95,-

X

Server

SERVER

X

1 295,-

/tiskárna jednouživatelská A4 nebo FAX/

Tiskárna, multifunkční zařízení
/tiskárna A3 nebo skupinová A4/

»

realizace služby je prováděna přímo u zákazníka bez nutnosti transportu techniky

»

čištěná technika je přebírána a odevzdávána proti podpisu ve funkčním stavu

»

ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

»

v ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady na realizaci služby včetně dopravy v rámci celé ČR

»

u programů SHIFT doporučujeme interval mezi jednotlivými čištěními techniky 6 až 9 měsíců v závislosti
na prostředí

»

programy FULL SHIFT doporučujeme použít alespoň jednou za 18 měsíců v závislosti na prostředí

»

oba programy se doplňují, jejich ideální použití je střídání těchto programů v pravidelných intervalech;
například v intervalu 6-9 měsíců střídavě program SHIFT a program FULL SHIFT

»

označení X znamená, že příslušná služba není v dané kategorii nabízena

»

oba programy nabízí perfektní výsledek čištění, kdy technika vypadá opět jako nová;
jsou určen pro všechny uživatele výpočetní techniky, kteří si uvědomují, že čistá technika vytváří příjemné
a hygienické pracovní prostředí a že i její vzhled reprezentuje firmu

»

program FULL SHIFT se kromě toho zaměřuje také na funkční části kancelářské techniky;
tím nabízí prodloužení životnosti zařízení vlivem snížení přehřívání a mechanického opotřebení;
navíc tento program zahrnuje profylaktickou prohlídku, která slouží k včasnému odhalení vznikajících závad
na zařízení a umožňuje tak úsporu nákladů na řešení vznikající závady
/například odhalí nefunkční ventilátor na procesoru PC a zabrání tak jeho přehřátí a zničení;
náklady na odstranění závady jsou v řádech desítek namísto tisíců Kč/

»

následující tabulka znázorňuje přirážky a slevy oproti ceníkovým cenám pro uvedené počty zařízení čištěných
v jedné lokalitě:

»

Počet zařízení

1 až 5

6 až 50

50 až 100

101 a více

Přirážka; sleva

+100%

0%

-10%

Na dotaz

tento ceník je platný od 1.7.2008 do vydání nového ceníku
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Rozpis servisních programů
Zařízení Program

Předmět údržby

Ceny

Stanice PC nebo notebook
kompletní povrchové čištění PC s důrazem na detaily

Stanice PC

PC
SHIFT

»
»
»
»
»
»

klávesnice včetně prostoru mezi klávesami
monitor nebo LCD včetně spodních partií
myš včetně vnitřku
povrch casu a všechny připojené kabely
nejbližší pracovní okolí PC
antistatické a antibakteriální ošetření povrchu

395,-

Stanice PC
ochranné čištění celého PC včetně profylaxe s důrazem na detaily

PC
FULL
SHIFT

» povrch je čištěn stejně jako u PC SHIFT
» navíc je case vyčištěn uvnitř
» čištění je tak mnohem účinnější

595,-

/vnitřní části casu jsou zdrojem velkého množství prachu, který způsobuje mimo jiné i vyšší
zahřívání zařízení a je potenciálním zdrojem poruch hlavně mechanických částí/

PRINT
SHIFT

475,-

» povrch tiskárny a nejbližší pracovní okolí tiskárny
» kontrola a pročištění hlavní tiskové části tiskárny (dle typu tiskárny) bez demontáže
» antistatické a antibakteriální ošetření povrchu

Tiskárna A4 /všechny druhy/ nebo FAX /na normální papír/
ochranné čištění tiskárny nebo faxu s důrazem na odstranění drobných poruch vlivem
znečištěn nebo opotřebení

PRINT
FULL
SHIFT

»
»
»
»
»

dráha papíru a hlavní tiskové části (dle typu tiskárny) s demontáží nutných partií
regenerace gumových válců
povrch tiskárny a všechny připojené kabely
nejbližší pracovní okolí tiskárny
antistatické a antibakteriální ošetření povrchu

650,-

/v tomto programu je kladen důraz na odstranění drobných poruch vlivem znečištění, jako je
například špatné podávání papíru, nečistý tisk a podobně; dále je posouzen celkový stav
tiskárny s případným doporučením pro další servisní zásah/

PRINT+
SHIFT
PRINT+
FULL
SHIFT

Tiskárna A3 nebo A4 sdílená /všechny druhy/

595,-

» stejné jako u PRINT SHIFT, ale větší rozměr nebo zátěž tiskárny

Tiskárna A3 nebo A4 sdílená /všechny druhy/

865,-

» stejné jako u PRINT FULL SHIFT, ale větší rozměr nebo zátěž tiskárny

Telefony

Telefon
PHONE
SHIFT

Servery

Tiskárny, faxy, multifunkční zařízení

Tiskárna A4 /všechny druhy/ nebo FAX /na termopapír/
základní preventivní čištění tiskárny nebo faxu

SERVER
FULL
SHIFT

ochranné čištění telefonu s důrazem na detaily
»
»
»
»

sluchátko a tělo telefonu včetně klávesnice
připojené kabely
nejbližší okolí telefonu
antistatické a antibakteriální ošetření povrchu

95,-

Server
ochranné čištění serveru včetně profylaxe
» obdobné čištění jako u programu u PC FULL SHIFT
/s rozdílem náročnějšího přístupu ke korektnímu odhlášení a odpojení serveru
a následnému připojení a „naběhnutí“ do původního stavu/
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Profesionální prostředky systému DISKO®
DISKO®
A Clean Revolution

Ucelená řada prostředků DISKO® byla vyvinuta speciálně pro údržbu a čištění kancelářské
a výpočetní techniky.
Hlavní výhodou sytému je, že zahrnuje kromě čistících roztoků také ostatní pomůcky pro
snadnou realizaci čištění. Mezi prostředky tak najde své výrobky jak běžný uživatel, který si
chce jen otřít monitor a klávesnici, tak i náročný profesionál, který musí denně vyčistit několik
PC nebo tiskáren.
Použití v oblasti IT zahrnuje všechna běžná i speciální zařízení; monitory, LCD displeje,
faxy, tiskárny, terminály na platební karty …

Vlastnosti prostředků DISKO®

» bezpečnost
» ekologičnost
» dermatologická nezávadnost
» vytvoření antistatického filmu na ošetřeném povrchu
» vysoká kvalita
» velmi vysoká účinnost
» bez negativních vedlejších účinků
» nehořlavé roztoky
» vyrobeny na přírodní bázi ( z pomerančové kůry )
» záruční doba 5 let

Základní informace o výrobci
firmě DISKO®

Německá firma DISKO® byla založena v roce 1984. Patří mezi čtyři největší producenty
speciálních čistících prostředků pro kancelářskou a výpočetní techniku na světě.
Vlastní vývoj ji umožňuje stát na špici hlavně díky vysoké kvalitě svých výrobků.
Pro Českou republiku je výhradním dovozcem produktů DISKO® firma
Systematic-Care-Service, s.r.o.
V nabídce firmy DISKO® jsou prostředky pro preventivní údržbu celé škály kancelářského
zařízení. Jedná se především o počítače, monitory, klávesnice, tiskárny, faxy, telefony,
kopírky, psací stroje, registrační pokladny, čtecí hlavy magnetických médií, čtečky čipových
a magnetických karet a bankomaty.
Počátkem roku 2004 přesídlil výrobní závod ze SRN do Rakouska.
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Ceník vybraných profesionálních prostředků systému DISKO®
Artikl

Název, popis

Cena

Čistící soupravy
D-1590

Souprava na LCD, TFT a plazmové obrazovky,
lahvička s mechanickým rozprašovačem - 100 ml + ubrousky mikrovlákno - 10 ks

320,-

D-1595

Souprava na notebooky, ubrousky navlhčené a suché - 10 párů

333,-

D-1205

Souprava na PC, notebooky, telefony, tiskárny,
ubrousky navlhčené a suché, čistící tyčinky - 20 kompletních balíčků

879,-

D-1672

Profesionální souprava na PC, notebooky, telefony, tiskárny,
lahvičky s mech. rozprašovači 2x100 ml + nelínající ubrousky - 50 ks + čistící tyčinky - 10 ks

635,-

Čistící roztoky
D-1622

Čistič obrazovek, lahvička s mechanickým rozprašovačem - 100 ml

135,-

D-16221 Čistič obrazovek - náhradní náplň 1000 ml

665,-

D-1660

149,-

Čistič plastů, lahvička s mechanickým rozprašovačem - 100 ml

D-16601 Čistič plastů - náhradní náplň 1000 ml

820,-

D-1666

Silný čistič všech povrchů, odstraňovač samolepek - 100 ml

285,-

D-1668

Regenerátor gumových válců - 100 ml

285,-

D-16681 Regenerátor gumových válců - náhradní náplň 1000 ml

1 865,-

D-1614

Čistič hlav inkoustových tiskáren - 100 ml

285,-

D-1662

Mazací a čistící olej na tiskárny a plotry - 50 ml

133,-

Pomůcky
D-1616

Antistatická nelínající utěrka, 15x15 cm - 600 kusů

1 890,-

D-1617

Antistatická nelínající utěrka, 15x15 cm - 75 kusů

257,-

D-1642

Speciální tyčinka na čištění klávesnic a nepřístupných míst - 30 kusů

333,-

D-12241 Tlakový čistící vzduch, nehořlavý, vysoký čistící tlak, bez freonů - 100g

249,-

D-1224

469,-

Tlakový čistící vzduch, nehořlavý, vysoký čistící tlak, bez freonů - 430g

Soupravy na čištění snímačů platebních a docházkových karet
D-1555

Souprava na snímače magnetických karet - 10 oboustranných karet

D-1560

Souprava na snímače magnetických karet s motorickým vstupem - 10 karet

D-1533

Souprava na snímače čipových karet - 3 karty

1 188,565,-

»

ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

»

při objednávce nad 5.000,- Kč doprava zdarma, jinak poštovné a balné 200,- Kč

»

tento ceník je platný od 1.7.2008 do vydání nového ceníku
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O firmě
Základní informace o firmě
Systematic-Care-Service

Firma Systematic-Care-Service, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Mezi
zákazníky si vybudovala a stále udržuje statut kvality a spolehlivosti, díky garanci
dostupnosti, flexibilitě a vysoké odborné úrovni specializace v oblasti údržby a čištění
informačních technologií.
Hlavní know – how a cíle firmy umožňují řadit se mezi sofistikované a seriózní
poskytovatele služeb v této oblasti.
Při naší práci si uvědomujeme, že spokojenost vzájemných vztahů je tím nejdůležitějším
prvkem pro dlouhodobou spolupráci. Proto věnujeme pozornost individuálním potřebám nejen
jednotlivých uživatelů, ale i požadavkům odpovědných vedoucích pracovníků útvarů IT.
Snažíme se, aby zákazník při spolupráci s naší firmou získal mnohem víc, než investované
prostředky.
Některé nabízené aktivity byly /před rokem 1998/ provozovány sesterskou společností
MEDIATRONIC, s.r.o, která vznikla v roce 1994 jako výhradní dovozce prezentační a
projekční techniky firmy SHARP. Vedle prodeje kvalitní techniky světoznámých značek
(SHARP, JVC Professional, HITACHI, GEHA, CRESTRON …) nabízí zejména zkušenosti získané
za dobu své existence a podpořené zázemím a zkušenostmi dodavatelů. Dnes patří mezi
přední české firmy v tomto oboru.

Referenční listina

Vybrané firmy využívajících služeb S-C-S a prostředků DISKO®
Česká republika
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GLOBUS ČR
MAKRO ČR
ŠKODA AUTO
KAPSCH
BRITISH COUNCIL
ESSO
IKEA
EMC2
Západočeská univerzita v Plzni
DHL
BILLA
DELVITA
WINCOR NIXDORF
GLAVERBEL, SPLINTEX
ALLIANZ
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