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Bezpečná zákaznická  
Wi-Fi s analýzou 
chování a statistikou 
návštěv

Komplexní 
zabezpečení sítě 
proti útokům  
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Zálohovaný  
přístup do firemní 
partnerské sítě 
ŠKODA AUTO v ceně

Bezproblémová, 
kvalitní a rychlá 
instalace všech 
služeb

Dohled všech  
služeb nonstop 
s proaktivním  
přístupem 24/7

24/7

GiTy exkluzivně pro síť prodejců ŠKODA AUTO

Společnost GiTy vám nabízí společně s ne- 
omezeným vysokorychlostním internetem zá-
lohované privátní připojení přímo do firemní 
sítě ŠKODA AUTO v široké škále rychlostí.  
To vše za nejlepší cenu na trhu. Získáte kva-
litní, symetrické datové připojení s garanto-
vanou propustností a s měsíční dostupností 
služby (SLA) až 99,9 %. Součástí balíčku je 
i vaše soukromá vnitropodniková datová MPLS 
síť, která vám umožní bezpečnou komunikaci 
uvnitř vaší firmy a mezi pobočkami či provo-
zovnami v rámci jedné firemní sítě. Teleko-
munikační řešení od GiTy tak komplexně řeší 
veškeré vaše potřeby.

V rámci partnerské sítě ŠKODA AUTO  
uvedené řešení už úspěšně využívají  
např.: TUkas a.s, Auto Centrum Jan Šmucler,  
AUTOPLUS II s.r.o., Auto Goldcar, a.s.,
AUTO - SPEKTRUM - ACC, spol. s r.o.,
BENO Říčany, s.r.o a další.
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Kvalitní připojení
Dedikovaná, tzn. nesdílená datová linka 
s plnou kapacitou vyhrazenou pro vaše 
datové přenosy s volitelnou zálohou, 
která se spouští zcela automaticky 
podle potřeby.

Přístup do firemní sítě  
ŠKODA AUTO
Zálohované privátní připojení do cen-
trály ŠKODY AUTO umožňující spoleh-
livě využívat proprietární aplikace jako 
např. DMS CZ, Etka, ComBox, ODIS, SD 
creator, Portable Check-In atd.

Přístup do sítě Internet
Chráněný přístup do sítě Internet včet-
ně zabezpečení, které zabraňuje uživa-
telům používat nežádoucí aplikace. Čer-
pá z neustále se aktualizující databáze 
ohrožení a blokuje hrozby dříve, než se 
dostanou ke koncovým zařízením. Zá-
roveň také ochraňuje před únikem dat 
a poškozením systému i nejnovějšími 
druhy mobilního malwaru s aktualizací 
databáze každou hodinu. V neposlední 
řadě detekuje škodlivé e-maily globál-
ním filtrováním nevyžádané pošty.

Komplexní sada nástrojů 
pro připojení vaší firmy

Ještě něco 
navíc
IP kamerový systém
Nabízíme vám zároveň komplet-
ní řešení kamerového systému 
za speciálně zvýhodněné ceny 
určené pouze pro partnery 
ŠKODA AUTO. Jsme připraveni 
posoudit a zhodnotit váš stávají-
cí kamerový systém a dle auditu 
navrhnout úpravy, případně zce-
la nový systém vyladěný podle 
vašich potřeb. 

Audit IT včetně 
posouzení 
počítačových sítí
Dokážeme vyhodnotit vaše  
stávající LAN/WAN řešení,  
zpracovat bezpečnostní au-
dit a navrhnout optimalizaci 
infrastruktury. Součástí našich 
služeb je i profesionální měření 
bezdrátové sítě včetně simulace 
a vizualizace síly signálu. I v tom-
to případě naše služby nabízíme 
za speciálně zvýhodněné ceny 
určené pouze pro partnery  
ŠKODA AUTO.

Digital Signage
Máme dlouholeté zkušenosti 
s provozem digitálních reklam-
ních systémů na velkoplošných 
obrazovkách, tabletech apod. 
Prodejcům ŠKODA AUTO jsme 
připraveni nabídnout imple-
mentaci Digital Signage podle 
individuálních požadavků.

Videokonference  
a e-learning
Jsme vedoucí společností 
na poli komunikačních systé-
mů. Naši zákazníci již několik let 
využívají výhod dorozumívání se 
s využitím videa, a to nejenom 
pro videokonference, ale i velmi 
efektivně pro nejrůznější školení 
na dálku bez nutnosti kamkoli 
cestovat.

Zákaznická Wi-Fi
Řešení zákaznické Wi-Fi vám nabízí-
me včetně nástavbových funkcionalit, 
jako jsou uvítací obrazovka, řízené 
nebo podmíněné přihlášení. Ochráníte 
tak svou Wi-Fi síť před nežádoucím 
chováním uživatelů a zároveň získáte 
i souhrnná analytická data, která mů-
žete úspěšně využít pro cílení vašich 
marketingových kampaní.

Vzdálený přístup
Pomocí nastavení virtuální privátní sítě 
umožníte všem oprávněným osobám, 
kterým to jmenovitě povolíte, zabez-
pečený přístup do vaší podnikové 
sítě odkudkoli, třeba i z pohodlí jejich 
domova.

Platební terminály
S řešením od GiTy lze využít i naše bo-
haté zkušenosti tradičního dodavatele 
telekomunikačních služeb s připojením 
platebních terminálů všech význam-
ných bankovních a autorizačních 
center v ČR.
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Společnost GiTy je předním poskytovatelem profesionálních služeb v oblasti telefonie, telekomunikací 
a ICT. Na trhu působí už od roku 1990. Provozuje vlastní veřejnou datovou síť G-Net i vlastní satelitní teleport 
na území České republiky využívající geostacionární družice. Mezi její klienty patří nejvýznamnější české 
i mezinárodní společnosti. Je garantem kvality, významným inovátorem ve svém oboru a disponuje unikátním 
know-how umožňujícím komplexní řešení telekomunikačních a ICT potřeb svých klientů.

www.gity.cz | +420 545 129 111, +420 266 025 111 | autosalon@gity.cz

V rámci našeho balíčku používáme nejmodernější technologie značek Cisco, 
Mikrotik, Fortinet a HP Aruba. Jeho součástí je i špičkové zabezpečení  
Unified Threat Protection s širokou škálou bezpečnostních funkcí snižujících 
na minimum riziko úniku dat a poškození systému virem.
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