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LIDERZY
PROFESJONALNEGO
WSPARCIA IT

Z inicjatywy AT Computers, przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych 
i wdrożeniowych, dzięki czemu zdecydowanie poprawiono poziom 
bezpieczeństwa oraz wydajności infrastruktury teleinformatycznej.

- Unitechnika SA



DZIAŁAMY 
JUŻ OD 15 LAT
Podejmujemy się projektów z zakresu usprawniania 
działania rozwiązań informatycznych oraz 
bezpieczeństwa sieci w organizacjach niezależnie do tego, 
czy są to małe firmy, duże przedsiębiorstwa czy instytucje 
publiczne. Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych 
i ekonomicznych rozwiązań wysokiej jakości.

Działamy głównie w zakresie rozwiązań serwerowych 
oraz sieciowych, systemu backupu danych, 
zabezpieczeń klasy Endpoint (oprogramowanie 
antywirusowe, firewall, zabezpieczenia przed 
wyciekiem danych, szyfrowanie) a w ramach 
ATcomp Software oferujemy usługi programistyczne.

REALIZACJA PROJEKTÓW
Wszystkie projekty realizujemy w oparciu 
o indywidualne potrzeby klientów. Wierzymy, 
że kompleksowo stworzona architektura IT to klucz 
do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, 
dlatego zapewniamy wsparcie doświadczonych 
specjalistów na każdym etapie inwestycji.

JAKOŚĆ USŁUG
Współpracujemy bezpośrednio z czołowymi 
dostawcami rozwiązań IT, 
a nasi specjaliści to stale dokształcający się 
absolwenci najlepszych uczelni. Dzięki temu możemy 
zapewnić usługi najwyższej jakości.

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE

BADANIE POTRZEB

DOBÓR ROZWIĄZANIA
I NEGOCJACJE

TESTOWANIE

WDROŻENIE

SZKOLENIA 
I POMOC TECHNICZNA



ROZWIĄZANIA
SERWEROWE
Każdorazowo dobieramy odpowiednie środowisko serwerowe, uwzględniając 
indywidualne potrzeby tak, aby zagwarantować właściwą wydajność sprzętu.
Jesteśmy partnerem DELL.

Dobór parametrów technicznych pod 
kątem oczekiwanej mocy 

obliczeniowej, środowisk wirtualnych, 
wielkości infrastruktury, 
realizowanych zadań etc.

Migracja posiadanych systemów 
fizycznych do wirtualnych

Projektowanie architektury 
interfejsów komunikacyjnych 

(np. z innymi serwerami, switchami)



Z AT Computers współpracujemy od 2017 roku. Firma 
dostarcza do nas rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa 
sieci. To zaufany partner w branży IT. Oferowane usługi 
oraz sprzęt są wysokiej jakości. Firma stworzyła 
nowoczesne i skuteczne rozwiązanie do backupu.

Od firmy AT Computers do tej pory nabyliśmy m.in.:

- rozwiązanie serwerowe,

- rozwiązanie brzegowe Stormshield SN170,

- system do backupu ATcomp Backup Solution,

- oprogramowanie użytkowe.

Łączna kwota zamówień: 469 919 złotych netto.

W efekcie podniósł się poziom ergonomii i komfortu pracy.

Współpracę oceniamy bardzo wysoko (zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i organizacyjnym). Dbają 
o potrzeby swoich klientów także po zakończeniu 
transakcji, Szybko realizują nasze potrzeby zamówieniowe, 
zawsze zgodnie z terminem. Za każdym razem 
doskonale potrafią odpowiedzieć na potrzeby. 

- Pneumat System Sp. z o.o.



SYSTEM BACKUPU
DANYCH
System backupu danych jest dzisiaj oczywistością. Organizacje są świadome, 
że chroni przed atakami cyberprzestępców i innymi czynnikami, zapewniając 
w ten sposób ciągłość biznesową. Coraz bardziej zaawansowane technologie 
informatyczne przyczyniają się do rosnącego stopnia złożoności 
infrastruktury IT, a dane powinno się odzyskiwać szybko i niezawodnie. 
Zapewnia to ATcomp Backup Solution.
Jesteśmy certyfikowanym partnerem Ferro Software.

laptopy

ATcomp Backup Server

komputery PC

serwery
plików

serwery
baz danych

GŁÓWNE ZALETY
Dopasowany do potrzeb: dla środowisk lokalnych 
i rozproszonych lub podczas pracy zdalnej
Oparty na produktach liderów rozwiązań
Deduplikacja danych 
Backup maszyn wirtualnych
Wdrożenia, szkolenia i pomoc techniczna



Powierzyliśmy firmie AT Computers integrację 
i wdrożenie oprogramowania Ferro Backup System (...). 
Już wcześniej współpracowaliśmy z tą firmą w ramach 
zabezpieczeń sieci IT, dlatego wiedzieliśmy, że to 
odpowiedni partner do wprowadzenia tego systemu 
backupu danych. Przede wszystkim AT Computers jest 
kluczowym partnerem Ferro Software i w związku 
z  tym posiada dużą wiedzę i doświadczenie związane 
z funkcjonowaniem oprogramowania.

AT Computers jest solidnym, zaangażowanym 
i profesjonalnym partnerem biznesowym. Warto 
podkreślić stabilność rozwiązania oraz szybki przebieg 
wdrożenia. Rozwiązanie zapewnia wysoki poziom 
zabezpieczeń przy relatywnie niskim koszcie 
uruchomienia. Jest bardzo ekonomiczne.

- Tacakiewicz Ferma Kresek



ROZWIĄZANIA 
SIECIOWE
Dzięki zastosowaniu urządzeń brzegowych, zaawansowanych routerów, 
switchy, kontrolerów i punktów dostępu zwiększone zostaje bezpieczeństwo 
danych, a praca staje się bardziej ergonomiczna. W zakresie takich rozwiązań 
mieszczą się również systemy monitorujące ruch w sieci. Zagrożenia są 
eliminowane, a administrator ma wpływ na wydajność pracy użytkowników.

IPS VPN SPAM



Współpracujemy z firmą AT Computers w ramach 
zapewnienia naszej organizacji wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa architektury systemy informatycznego. 
W ostatnim czasie firma wykonała dla nas przegląd 
systemu do backupu oraz dostarczyła do nas 
rozwiązanie sieciowe i oprogramowanie antywirusowe.

Zamówienie przebiegło zgodnie z założeniami i zostało 
zrealizowane szybko i należycie (terminowo i zgodnie 
z naszymi wymaganiami). Obsługa klienta spełnia 
najwyższe wymagania zarówno pod kątem 
merytorycznym, jak i handlowym. Firma potrafi 
odpowiedzieć na potrzeby klienta i znaleźć najlepiej 
pasujące rozwiązanie. Szczególnie ważnym aspektem 
była dogłębna znajomość przedmiotu zamówienia, 
doświadczenie i praktyczna wiedza działów 
technicznego oraz handlowego.

W związku z powyższym rekomenduję firmę 
AT Computers każdej firmie czy instytucji jako 
solidnego partnera w dziedzinie IT.

- Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 
w Oleśnicy



ZABEZPIECZENIA
KLASY ENDPOINT

Oferowane przez nas programy zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa nawet dużej liczbie urządzeń 
przy braku spadku wydajności ich pracy. Pozwalają na 
szyfrowanie nośników czy wiadomości e-mail. 
Zapewniają standardy bezpieczeństwa według 
wytycznych RODO. Proponujemy najpopularniejsze
i najlepsze programy.

Oprogramowaniem antywirusowym zajmujemy się od 
początku istnienia firmy. Na przestrzeni lat zostaliśmy 
wielokrotnie wyróżnieni przez wiodących producentów 
rozwiązań antywirusowych dla biznesu za największą 
sprzedaż ich produktów (np. Tytan Sprzedaży ESET, 
Lider Sprzedaży Kaspersky). Potwierdza to nasze 
doświadczenie w tym zakresie.

AV MDMSZYFROWANIE
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Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę 
AT Computers jako rzetelnego i profesjonalnego 
partnera w zakresie uslug informatycznych. Od 
momentu nawiązania współpracy zamówienia były 
realizowane sprawnie i solidnie. Standardy 
obowiązujące w firmie AT Computers w pełni spełniają 
nasze oczekiwania.

Współpracowaliśmy m.in. w zakresie dostawy 
i wdrożenia serwera, komputerów oraz oprogramowania 
antywirusowego ESET. Firma AT Computers zapewnia 
szybki przepływ informacji, dotyczący statusu 
realizacji zamówienia, usługi świadczone są przez 
doświadczonych i uprzejmych specjalistów zarówno 
z obszarów handlowych, jak i administracyjnych.

- Rais Tool



SPRZĘT 
KOMPUTEROWY
Dopełnieniem naszego portfolio jest sprzęt komputerowy wraz 
z oprogramowaniem. Wysokiej jakości komputery stacjonarne, laptopy i stacje 
robocze wpływają bardzo bezpośrednio na podniesienie efektywności pracy, 
dlatego warto dobrać urządzenie do wymagań stanowiska.

Naszym sporym atutem są statusy partnerstwa DELL oraz HP.



Zainteresowanych współpracą z firmą AT Computer 
chcemy poinformować, że firma ta dostarczyła do 
naszego urzędu sprzęt komputerowy o łącznej 
wartości 134 999,77 złotych brutto: laptopy Acer, Asus, 
Lenovo oraz komputery stacjonarne Dell z monitorami.

Zamówienie zostało wykonane terminowo i zgodnie 
z naszymi wymaganiami. AT Computers dało się 
poznać jako zaangażowany i solidny partner. Warto 
podkreślić szybki przepływ informacji oraz bardzo 
dobre przygotowanie merytoryczne.

Firma rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, dlatego 
współpracę oceniamy bardzo wysoko (zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i organizacyjnym) oraz 
polecamy każdej organizacji, która potrzebuje 
urządzenia i oprogramowania z sektora informatycznego.

- Urząd Gminy Mieleszyn



PORTFOLIO 
PRODUKTOWE



AT COMPUTERS s.c.
Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski
ul. Poznańska 16a
62-020 Swarzędz

ATCOMP.PL
softwarehouse.atcomp.pl
utmstormshield.pl
ferrobackup.pl
atcompbackup.pl
nod32.atcomp.pl
windows10.atcomp.pl
dell.atcomp.pl

biuro@atcomp.pl

61 625 68 57
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