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Віддалене системне адміністрування 

Щоб комп'ютери, програмне забезпечення, сервери та локальні мережі вашої компанії працювали безперебійно та 

ефективно, не обов'язково наймати штатного сисадміна. Послуги віддаленого системного адміністрування, що 

надає наша компанія, допоможуть вам вирішити ці завдання швидше, ефективніше і дешевше. 

Віддалений адміністратор працює тоді, коли це зручно замовнику, і оперативно реагує на нештатні ситуації. 

Наш віддалений системний адміністратор цілодобово і без вихідних відстежує стан і роботу системи, завжди вчасно 

проводить планові роботи і резервне копіювання. Це дозволяє попередити більшу частину можливих проблем, 

замість того, щоб потім ліквідувати їх наслідки. Віддалений адміністратор працює ефективно.  

Праця наших фахівців обійдеться вам дешевше, ніж набагато менш кваліфікований «живий» сисадмін в штаті. За 

співвідношенням ціна-якість наші віддалені адміністратори - поза конкуренцією! 

Крім того, наша компанія пропонує послуги хостингу, тому ви можете розмістити свій сайт на нашому сервері. Наші 

фахівці подбають про те, щоб він працював без збоїв, був завжди доступний, швидко завантажувався і був 

захищений від злому. 

Більшість робіт з адміністрування не вимагають фізичного доступу до комп'ютерів та мереж, тому їх можна 

виробляти віддалено.  

Наші фахівці візьмуть на себе такі завдання, як: 

• встановлення та налаштування програмного забезпечення; 

• моніторинг мереж, робочих станцій, серверів; 

• адміністрування локальних мереж; 
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• захист від зовнішнього проникнення і шкідливих програм; 

• забезпечення дотримання політик безпеки; 

• облік інтернет-трафіку; 

• інтерактивне навчання ваших працівників, консультації. 

Доступ до комп'ютерів, серверів і мереж проводиться через Інтернет, по захищених каналах зв'язку, а спілкування 

з клієнтами та користувачами відбувається по телефону, електронною поштою або Skype. 

Пам'ятайте: Тільки поганий сисадмін постійно зайнятий тим, що ліквідовує наслідки збоїв. Гарного сисадміна «не 

видно й не чутно», але система функціонує безперебійно. 
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У нас працюють тільки найкращі сисадміни! 
 

Оплачувати наші послуги ви можете одним з трьох способів на вибір, а саме: 

• Через платформу Upwork.com. (Погодинна оплата. Сума погодинної оплати договірна, (прибл. 15-35 доларів США на годину). 

Платформа дозволяє замовнику контролювати, чим саме зайнятий наш спеціаліст); або 

• Через платформу Upwork.com (Відрядна (фіксована) оплата за кожне виконане завдання. Ціна договірна, в залежності від обсягу та 

складності роботи); або 

• Безпосередньо (Щомісячна оплата послуг). Замовник схвалює кандидатуру(и) нашого(их) спеціаліста(ів) на період виконання 

замовлення і покриває всі обумовлені витрати (зарплата, накладні витрати і т.д.) 

 

Примітки: 

1. Замовлення з фіксованою оплатою і вартістю більше 150 доларів США розбиваються на етапи, кожен з яких оплачується окремо. 

2. Робота у вихідні, святкові дні та у позаробочий час: плюс 50% до базової вартості робіт. 

3. Оптові знижки надаються тільки VIP клієнтам («VIP клієнт» - умовне найменування Замовника, який раніше розмістив і сплатив за 

замовлення на загальну суму не менше 2,000 доларів США.) 
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ЯК З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЬ: 

 

 

ТОВ "Центр інформаційної безпеки" 

Поштова адреса: - вул. Нижньодніпровська 6а, м. Запоріжжя, 69091, Україна  

Email:  affiliates@clevercrayon.com   

 

 

 

 

Ми з радістю допоможемо Вам! 
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