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KrakÓw, 03.03.2014

LIST REFEREruCYINY

Firma MAGA Sp. z o.o. z siedzibq w Krakowie, u!. Cieszyriska 2 zaświadcza, iż firma
DataDiscovery - A. Mazgaj, P. Płachno sp.j. z siedzibq w Krakowie przY ul. KrÓ|ewskiej 65a
świadczy ustugi dla naszej firmy od września 2013 roku.

Zakres czynności firmy DataDiscovery - A. Mazgaj, P. Ptachno sp.j. obejmuje:

- administracja serwerami i stacjami roboczymi,

- administracja systemami serwerowymi, systemami baz danych oraz poczty elektronicznej,

. stata kontro|a nad sieciq ijej urzqdzeniami,

. staty monitoring systemÓw minima|izujqcy ryzyko awarii,

- doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania ,

. konserwacja urzqdze komputerowych,

. wdrażanie rozwiqzan Wspomagajqcych codzienna pracę,

- instalację oraz biezqcq aktuaIizację oprogramowania,

- pośrednictwo w kontaktach z innymi dostawcami rozwiqza informatycznych,

. przeprowadzanie czynności serwisowych w siedzibie firmy,

- Wsparcie techniczne dla pracownikÓw firmy zarÓwno bezpośrednio w biurze jak i pomoc
zdalna.

Firma DataDiscovery - A. Mazgaj, P. Ptachno sp.j. oferuje nam swoje ustugi rzetelnie,

odpowiedzialnie, profesjonalnie i sumiennie. Ponadto, co nie bez znaczenia, Pana Ptachno i

Pana Mazgaj cechuje mite podejście do wspÓłpracownikÓw naszej firmy oraz serdeczność i
kultura osobista

Jako Prezes Zarzqdu wspÓtpracę z firmq DataDiscovery - A. Maz1aj, P. Ptachno sp.j.

oceniam bardzo dobrze i z petnym przekonaniem polecam innym firmom wspÓłpracujqcym.
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