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O nas

Klinika Komputera jest 

lokalnym operatorem teleko-

munikacyjnym działającym od 

2006 roku w województwie 

świętokrzyskim. Zakres naszej 

działalności jest bardzo szeroki 

i obejmuje dostarczanie nieza-

wodnych łącz internetowych 

dla Klientów Indywidualnych 

i Biznesowych, kompleksowe 

rozwiązania w obszarze IT 

dla przedsiębiorstw, a także 

systemy monitoringu wizyjne-

go, zabezpieczeń oraz instalacje 

przeciwpożarowe. Tworzymy 

unikalne strony internetowe 

oraz oprogramowanie wspiera-

jące zarządzanie przed-

siębiorstwem.

Nasz stały i dynamiczny rozwój 

zawdzięczamy dużej dbałości 

o dobro naszych Klientów, 

a także starannie przemyślanej 

spójnej strategii, którą konse-

kwentnie realizujemy. 

Poszerzamy naszą sieć zasięgu 

w oparciu o najbardziej 

zaawansowane rozwiązania 

techniczne. Posiadamy 

kilkadziesiąt nadajników do 

Internetu bezprzewodowego 

a dodatkowo budujemy własną 

infrastrukturę światłowodową. 

Nasz projekt w tym zakresie 

zyskał uznanie instytucji 

zarządzającej środkami 

funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej i w 2012 roku 

otrzymaliśmy dotację 

z programu Innowacyjna 

Gospodarka.

Klinika Komputera to Partner 

godny zaufania. Dbamy 

o naszych Klientów i wszystkie 

podejmowane przez nas działa-

nia skoncentrowane są na 

zaspokojeniu Państwa potrzeb. 

Jesteśmy liderem branży IT na 

lokalnym rynku i mamy ambicję 

nie tylko nim pozostać 

ale również stale poszerzać nasz 

obszar działania. Wiemy, że 

możemy jeszcze wiele zrobić 

dla naszych potencjalnych 

Klientów. Naszym mottem jest 

być wszędzie tam, gdzie inni nie 

dają rady.

Serdecznie zapraszamy
do współpracy!

Zespół Klikom.net
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INTERNET

Łącza dla biznesu Hot Spot’y Maszty antenowe

Wspieramy efektywność 

i rozwój przedsiębiorstw umoż-

liwiając szybką wymianę infor-

macji. Jesteśmy dostawcą łącz 

internetowych o wysokiej 

przepływności. Zapewniamy 

elastyczną konfigurację usługi, 

łącza symetryczne i niesymetry-

czne. Wykorzystujemy 

najnowsze dostępne technolo-

gie oraz urządzenia klasy opera-

torskiej. Budujemy własną infra-

strukturę światłowodową. Nasz 

zasięg obejmuje dużą część 

województwa świętokrzys-

kiego. Wyróżnia nas wysoka 

stabilność łącz oraz całkowity 

brak limitów danych.

Są doceniane i lubiane przez 

klientów firm, czy gości 

hotelowych. Umilają pobyt oraz 

uatrakcyjniają miejsca pracy 

i wypoczynku. Budujemy Hot 

Spot’y dla jednostek samorządu 

lokalnego, jak i organizacji 

biznesowych. Stale 

współpracujemy z hotelami, 

władzami miast i gmin oraz 

przedsiębiorstwami, wspo-

magając ich w dostarczaniu 

swoim klientom usług na jak 

najwyższym poziomie. Mamy 

bogate doświadczenie 

w tworzeniu i obsłudze punk-

tów dostępowych. 

Budujemy oraz serwisujemy 

maszty oraz wieże 

telekomunikacyjne. Posiadamy 

kilkadziesiąt własnych obiek-

tów oraz coraz większe grono 

partnerów biznesowych, którzy 

powierzyli nam budowę oraz 

bieżącą opiekę nad swoją infra-

strukturą. Zapewniamy kom-

pleksową realizację inwestycji: 

profesjonalne doradztwo, 

wykonanie dokumentacji 

projektowej, pomoc w uzyska-

niu wymaganych zgód oraz 

realizację z zachowaniem 

wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa budowlanego 

i telekomunikacyjnego.



Centrale telefoniczne

Sieci Monitoring
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SIECI TELETECHNICZNE

Centrale telefoniczne Monitoring Okablowanie 
strukturalne

Nowoczesne przedsiębiorstwa 

i instytucje potrzebują 

narzędzia, które pozwoli na 

maksymalnie skuteczną i łatwą 

komunikację. Centrale Platan, 

to profesjonalne systemy 

telekomunikacyjne dla biznesu. 

Zapewniają szybką 

i niezawodną komunikację 

zarówno z zewnątrz, jak 

i wewnątrz organizacji. Dzięki 

przemyślanym rozwiązaniom, 

pomagają obniżyć koszty usług 

telekomunikacyjnych. Są także 

elementem, który ma wpływ na 

wizerunek firmy. Jesteśmy 

Autoryzowanym Instalatorem 

central telefonicznych Platan. 

Zapewniamy kompleksową 

obsługę: doradztwo, montaż, 

konfigurację oraz serwis.

Bezpieczeństwa nie sposób 

przecenić, zwłaszcza w biznesie. 

Projektujemy i wykonujemy 

systemy monitoringu wizyjne-

go, które zapewniają nadzór 

nad mieniem, bezpieczeńst-

wem osób oraz pozwalają zdal-

nie doglądać dowolnego miejs-

ca istotnego w prowadzonej 

przez Państwa działalności. 

Dostarczamy oprogramowanie 

do podglądu obrazu z kamer 

on-line z dowolnego 

komputera, tabletu czy smart-

fona. Specjalizujemy się 

w monitoringu opartym na 

kamerach IP, które zapewniają 

niezwykle wysoką jakość 

obrazu. Budujemy systemy dla 

instytucji samorządowych, 

szkół, spółdzielni mieszkanio-

wych i zarządców nierucho-

mości (monitoring osiedli). 

Jest ważnym elementem 

zapewniającym sprawność 

i szybkość funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. System 

okablowania telekomunika-

cyjnego umożliwia  tworzenie 

sieci komputerowych, 

telefonicznych oraz podłącze-

nie innych urządzeń do 

wspólnej sieci. Ułatwia 

zarządzanie informacją oraz 

sprzętem w firmie. Stanowi 

też istotną część 

bezpieczeństwa systemu 

wymiany informacji. Jest to 

inwestycja, która znacznie 

podnosi efektywność oraz 

ułatwia wykonywanie pracy. 



Obsługa IT



9

ROZWIĄZANIA IT

Obsługa informatyczna

Odzyskiwanie
danych Inwestycje IT

Archiwizacja danych

Prowadzenie działalności wymaga koncentracji 

na biznesie. My możemy zająć się stroną infor-

matyczną. Oferujemy kompleksową obsługę 

informatyczną firm, w tym: sprzętu i opro-

gramowania, doradztwo informatyczne, audyty 

infrastruktury IT oraz bieżącą opiekę. Wykonuje-

my usługi na miejscu u Państwa w firmie, a także 

zapewniamy pomoc zdalną. Posiadamy zespół 

doświadczonych informatyków oraz własny 

serwis.

 

Czy wyobrażają sobie 

Państwo utratę 

kluczowych informacji 

w swojej firmie? Taka 

sytuacja może 

spowodować ogromne straty, nie tylko 

finansowe. Dysponujemy specjalistycznym 

oprogramowaniem oraz dużą wiedzą 

pozwalającą odzyskać utracone informacje 

z różnych nośników. Technologia, z której 

korzystamy jest wysoce skuteczna. Dzięki temu 

w bardzo wielu przypadkach jesteśmy w stanie 

pomóc uniknąć ponoszenia kosztów z tytułu 

utraconych danych.

W każdej organizacji przetwarzane 

i gromadzone są informacje, niezbędne do 

prowadzenia działalności. Bezpieczeństwo i stały 

dostęp do ważnych danych są kluczowe dla 

biznesu. Tworzymy nowoczesne systemy archi-

wizacji, uwzględniające specyfikę firm 

i instytucji. Warto zainwestować w ochronę 

swoich danych. Specjalną ofertę w tym zakresie 

kierujemy do placówek służby zdrowia, na które 

ustawodawca nałożył 

o b o w i ą z e k 

archiwizowania infor-

macji medycznych. 

Wraz z rozwojem 

p r z e d s i ę b i o r s t w a 

konieczne są inwesty-

cje w infrastrukturę 

i n f o r m a t y c z n ą . 

W niezwykle dynamicznych warunkach, firma 

musi nadążać za rozwojem technologii, by móc 

skutecznie konkurować na rynku. Jesteśmy 

doświadczonym partnerem, który przygotuje 

koncepcję oraz wykona każdą inwestycję 

z zakresu budowy sieci i dostawy sprzętu kom-

puterowego.



Komputery

Podzespoły Drukarki
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SPRZĘT KOMPUTEROWY

Komputery, laptopy Drukarki

Podzespoły Tusze i tonery

Posiadamy własny salon kom-

puterowy, gdzie nasi doradcy 

pomogą dobrać odpowiedni 

sprzęt, w zależności od 

Państwa oczekiwań. Oferuje-

my gotowe zestawy, a także 

konfigurujemy sprzęt na indy-

widualne zamówienia. Mamy 

w ofercie produkty wszystkich 

dostępnych na rynku marek, 

zarówno komputery stacjonarne 

jak i przenośne.

Nasi doświadczeni serwisanci 

pomogą Państwu w przypadku 

awarii sprzętu komputerowego. 

Wykonujemy naprawy kom-

puterów, laptopów, drukarek 

i central telefonicznych. 

W sprzedaży posiadamy także 

podzespoły i akcesoria. 

Zajmujemy się sprzedażą oraz 

serwisem drukarek. W naszej 

ofercie znajdą Państwo zarów-

no urządzenia do użytku domo-

wego, jak i profesjonalne 

maszyny laserowe najnowszej 

generacji, które spełnią wyma-

gania nawet największych orga-

nizacji. 

Pomagamy w obniżaniu kosz-

tów prowadzenia firmy, oferu-

jąc Państwu gotowe tusze 

i tonery oraz możliwość ich 

regeneracj. Korzystamy 

wyłącznie ze sprawdzonych, 

markowych produktów, dzięki 

czemu mają Państwo 

gwarancję efektywnego 

i taniego drukowania.  



ADMINISTRACJA PUBLICZNA

WSPIERAMY SPORTOWCÓW

Będąc dostawcą sprzętu i usług 

telekomunikacyjnych oraz 

zapewniając obsługę infor-

matyczną instytucjom 

samorządowym, znamy specy-

fikę funkcjonowania takich 

placówek. Od kilku lat z sukce-

sem współpracujemy z jednost-

kami administracji publicznej 

oraz organizacjami użytecznoś-

ci społecznej, świadcząc usługi 

najwyższej jakości.

Do grona naszych Partnerów 

należą m.in.:

Urząd Miasta Starachowice

Starostwo Powiatowe 

w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy 

w Starachowicach

Powiatowy Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Starachowi-

cach (Szpital)

Jako lokalny operator teleko-

munikacyjny mający swój 

wkład w rozwój miejscowych  

przedsiębiorstw, z dumą 

wspieramy także naszego 

starachowickiego sportowca 

Jarosława Olecha. To najwybit-

niejszy polski trójboista, drugi 

najlepszy zawodnik w historii 

świata w kwalifikacji open.  

Jesteśmy twórcami oraz 

administratorami strony:

Od kilku lat sponsorujemy Jarka 

w dążeniach do osiągania 

kolejnych sukcesów. Jego 

postawa i wyniki są najlepszym 

dowodem na to, że właściwie 

lokujemy nasze wsparcie, nie 

tylko finansowe. 

Powiatowy Zakład 

Aktywności Zawodowej 

w Kałkowie

Miejski Zakład Komunikacji 

sp. z o.o. w Starachowicach

Gmina Brody

Gmina Pawłów

Gmina Mirzec

Gmina Łagów

Gmina Nowa Słupia

Zarząd Drug Powiatowych

Nadzór Budowlany
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www.jaroslawolech.pl



zaufali nam
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materiały budowlane
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STRONY i APLIKACJE INTERNETOWE 

www.perfopol.pl

Tworzymy unikalne strony, które spełniają 

wszystkie wymagania naszych klientów. Wyko-

nujemy zarówno proste strony – wizytówki, jak 

i rozbudowane serwisy ze sklepem interne-

towym. Wykonana przez nas strona 

www.perfopol.pl została wyróżniona 

w rankingu e-Diamenty Forbesa & Biznes.pl, 

jako najlepsza firmowa strona internetowa 

w województwie świętokrzyskim.

klikom.net

Opracowaliśmy autorski system, który stanowi 

efektywne narzędzie do zarządzania przepły-

wem informacji w firmie. Usprawnia m.in. 

planowanie, realizację, delegowanie i rozlicza-

nie zadań. Systematyzuje także relacje z kontra-

hentami i wspomaga monitorowanie procesów 

zachodzących w firmie. Stanowi znaczące 

wsparcie dla kadry kierowniczej oraz 

pracowników w codziennej pracy.
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www.twojgabi.net

Stworzyliśmy własny unikalny system do 

prowadzenia elektronicznej dokumentacji 

medycznej dla placówek służby zdrowia. 

Aplikacja wspiera lekarzy i personel medyczny 

w organizacji oraz zarządzaniu placówką opieki 

zdrowotnej. Stanowi znaczne ułatwienie pracy 

oraz dostosowuje gabinet lekarski do wymagań 

stawianych przez Ustawę o informacji 

w ochronie zdrowia.
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Klinika Komputera
ul. Borkowskiego 1, 27 – 200 Starachowice

tel. 41 242 10 66 • 41 333 63 33 • fax 41 242 14 55  
email: biuro@klikom.net

www.klikom.net

Biuro Obsługi Klienta Biznesowego


