
Nasza firma świadczy usługi informatyczno - techniczne szkołom i placówkom edukacyjnym. 

 

Oferujemy konsultacje, administrację systemami komputerowymi szkoły i pracowni 

a także wdrożenia systemów bezpieczeństwa i oprogramowania antywirusowego. 

Dostarczamy  także sprzęt komputerowy i instalujemy systemy monitoringu. 

 

Ponadto świadczymy usługi serwisu sprzętu komputerowego oraz odzyskiwania danych. 
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Polecamy oprogramowanie: 

http://www.szkoly.datagram.pl/
mailto:biuro@datagram.pl


Nasze usługi 
 

Jako firma informatyczna zapewniamy 
wsparcie placówkom oświatowym w 
następującym zakresie:  

•Instalacja systemów operacyjnych 

•Instalacja systemów serwerowych 

•Konfiguracja i zarządzanie systemami 
komputerowymi w tym serwerami pracowni i 
stanowiskami 

•Administracja i opieka nad pracowniami 
komputerowymi 

•Konfiguracja Internetu w szkołach  

•Dostarczanie sprzętu komputerowego 

•Zabezpieczanie komputerów w szkole  poprzez 
zastosowanie oprogramowania antywirusowego 
oraz innych aplikacji zabezpieczających 

•Blokowanie niebezpiecznych treści 

•Serwis sprzętu komputerowego 

•Montaże projektorów, tablic interaktywnych 

•Oraz inne usługi według potrzeb 
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Odzyskujemy również dane ! 
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Oprogramowanie antywirusowe dla szkół 
Jako dystrybutor nowoczesnych rozwiązań technologicznych  
Proponujemy Państwu wybór następujących programów: 

Bitdefender Arca Vir Opiekun ucznia 

Właściwe oprogramowanie antywirusowe w dobie Internetu i szybkiego przesyłu danych 
jest niezbędne w każdej placówce edukacyjnej. Uczniowie, a także nauczyciele wymieniają 
się danymi za pomocą emaili, poprzez sieć a także za pomocą pendrivów, które często są 
zakażone złośliwym oprogramowaniem. Nawet jeden wirus potrafi skutecznie ograniczyć 
szybkość sieci komputerowej lub ograniczyć wydajność komputerów. Dlatego należy 
pamiętać o ochronie przed takimi zagrożeniami 

Kaspersky Avast 



ArcaVir 2013 Bezpieczna 
szkoła - NOWOŚĆ 

 ArcaVir Bezpieczna Szkoła to 
specjalny pakiet dedykowany dla 
szkół. Zapewnia maksymalną ochronę 
komputerów w przystępnej cenie. 
Dzięki licencji OPEN specjalny pakiet 
zabezpieczeń skierowany do szkół 
zapewnia kompleksową ochronę 
wszystkich komputerów i serwerów 
na terenie placówki (szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły 
średnie). Pakiet pozwala chronić dane 
przesyłane przez sieć bezprzewodową, 
bluetooth i komunikatory. 
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W skład pakietu wchodzą: 
ArcaVir 2013 System Protection - licencja OPEN 
ArcaVir dla MS Windows Server - licencja OPEN 
ArcaVir Administrator 
ArcaVir dla Linux / Novell Netware 
 
Nabywca ArcaVir 2013 może także korzystać z 
ochrony w przypadku wykorzystywania 
starszego systemu operacyjnego z rodziny 
Windows. 
W tym celu należy zainstalować wersję 
obsługującą starsze systemy używając do tego 
instalatora ArcaVir98ME2000. 

Cena : 399 PLN  brutto ochrona roczna 
            620 PLN brutto ochrona 2 letnia 
            830 PLN  brutto ochrona 3 letnia  



Avast! Pro dla Szkół 
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 avast! Business Protection  

 Ochrona sieci komputerowych z konsolą 
zdalnego zarządzania 

 Ochrona serwerów i stacji roboczych 

 Bezpieczna internetowa konsola zdalnego 
zarządzania 

 Zdalnie zarządzana wersja avast! Pro Antivitus 
dla stacji roboczych 

 Zdalnie zarządzana wersja avast! File Server 
dla serwerów 

 Szybka i łatwa instalacja 

 Integracja z Microsoft SharePoint 

 Silnik ochrony przed wirusami i 
oprogramowaniem szpiegującym 

 Ochrona przed rootkitami w czasie 
rzeczywistym 

 Niskie zużycie zasobów 

 Konsola obsługiwana przez przeglądarkę 

 Zdalna instalacja i aktualizacje 

 Automatyczne wykrywanie 
nowych/niechronionych maszyn w sieci 

 Wszechstronne raportowanie 

 

Cena zależna od ilości licencji 

http://www.pro-av.pl/index.php/produkty/31/avast-business-protection
http://www.pro-av.pl/index.php/produkty/31/avast-business-protection
http://www.pro-av.pl/index.php/produkty/31/avast-business-protection


Kaspersky Work Space Security 
zapewnia scentralizowaną ochronę 
stacji roboczych, zarówno tych 
znajdujących się w obrębie sieci 
korporacyjnej, jak i użytkowanych 
poza firmą, przed wszystkimi 
rodzajami zagrożeń internetowych, 
łącznie z wirusami,  
oprogramowaniem spyware, atakami 
hakerów oraz spamem. 

 

    W ramach licencji dla szkolnych pracowni i 
administracji szkolnej (oferta dotyczy tylko szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych) można zakupić: 

 

program do ochrony danych na stacjach roboczych 

      Kaspersky Work Space Security 100-Workstation 

      Cena: 445 PLN brutto. 

Jest to PAKIET do ochrony maksymalnie 100 stacji 
roboczych w szkolnej pracowni lub administracji 
szkolnej 

 

program do ochrony danych na serwerze plików 

Kaspersky Anti-Virus for 1-File Server 

     Cena: 220 PLN brutto. 
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Nagradzane silniki skanowania 
BitDefender są uznawane przez 
główne jednostki certyfikujące, 
takie jak ISCA, Labs, Virus Bulletin i 
West Coast Labs, za swoją 
skuteczność w ochronie przed 
złośliwym oprogramowaniem. 
BitDefender Client Security 
zapewnia liczne poziomy 
zaawansowanych zabezpieczeń. 
Antywirus, antyspam, antyszpieg, 
antyphishing, filtrowanie 
zawartości, wykrywanie koni 
trojańskich i rootkitów oraz pełna 
wersja osobistego firewalla. 
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Bitdefender  Client Security 
dla szkół  
Cena zależna od ilości 
licencji 



Opiekun ucznia w internecie 
 

Opiekun Ucznia w Internecie to 
program przeznaczony dla szkół, 
które chcą chronić dzieci i 
młodzież przed zagrożeniami, na 
jakie mogą się natknąć w Sieci 
korzystając z Internetu w szkole.  
 
Opiekun Ucznia zapewnia 
bezpieczeństwo uczniom 
korzystającym w szkole z 
Internetu oraz ułatwia pracę 
nauczycielom. Posiada 
skuteczne opcje filtrowania 
treści internetowych: 

 

Cena w zależności od liczby 
stanowisk. 

blokuje dostęp do stron z przemocą, pornografią, 
satanizmem, neonazistowskimi hasłami, stron 
zachęcających do brania narkotyków, sekt czy też z 
czatami internetowymi. Program posiada bazę ponad 650 
tyś. takich stron. Nauczyciel możliwość dodawania 
kolejnych stron do tej bazy, jak również odblokowywania 
wybranych stron już w niej figurujących, 

inteligentnie rozpoznaje treści przeglądanych stron zanim się 
jeszcze wyświetlą i blokuje te, na których występują 
zakazane słowa, 

może zablokować możliwość korzystania z komunikatorów 
internetowych jak gadu-gadu, tlen i inne, 

blokuje możliwość pobierania z Internetu wybranych 
rodzajów dokumentów oraz programów. Pozwala to 
uniknąć "zaśmiecania" komputera ściąganymi przez dzieci, 
potencjalnie niebezpiecznymi, plikami (dialery, wirusy itp.), 

istnieje także możliwość czasowego zablokowania dostępu do 
internetu na wybranych stanowiskach komputerowych.  
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Licencje MICROSOFT OPEN dla edukacji 
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Dostarczamy także licencje Microsoft OPEN EDU dla placówek szkolnych 



Dostarczamy i montujemy 
nowoczesne tablice 
interaktywne wraz z 
projektorami w różnych 
opcjach konfiguracyjnych. 

Zapewniamy pełne usługi 
instalacyjne oraz szkolenia z 
obsługi sprzętu. 
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Monitoring wizyjny jest jednym z 
najskuteczniejszych sposobów 
zapewnienia bezpieczeństwa 
zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz szkoły. W strefach 
objętych monitoringiem następuje 
spadek włamań, wybryków 
chuligańskich, kradzieży, czy 
niszczenia mienia. Wzrasta poziom 
bezpieczeństwa. 

Systemy monitoringu nie muszą być ogromne i drogie. W naszej ofercie można 
znaleźć kamery z dołączonym darmowym oprogramowaniem na bazie którego 
można tworzyć cały system. 



Proponujemy audyt bezpieczeństwa systemów 
komputerowych w pracowniach jak również kompletne 
wdrożenia oprogramowania antywirusowego lub 
filtrującego treści, konfiguracje firewalli, systemów UTM  
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W naszej ofercie oprócz usług informatycznych i sprzedaży 
oprogramowania, znajdą Państwo również sprzęt elektroniki 
użytkowej jak i komputerowy, dopasowany do rzeczywistych 
Państwa potrzeb.  

Wystarczy telefon lub e-mail z zapytaniem,  a my 
przygotujemy dla Państwa korzystną ofertę. 
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Oferujemy wielofunkcyjne szafki szkolne 
spełniające wymagania określone przez Polski 
Komitet Normalizacji, Miar i Jakości PN-90/F-
06010/05. 
 
Nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości 
blachy stalowej, malowanej techniką 
proszkową w szerokiej gamie kolorystycznej 
według palety RAL. W naszej ofercie znajdują 
się szafki ubraniowe oraz podręcznikowo-
ubraniowe 

W naszej ofercie znajduje się 8 modeli szafek zaprojektowanych specjalnie z myślą o 
uczniach szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz uczelni wyższych. Cechują się 
solidnością, starannym wykonaniem oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Spełniają 
wymogi określone przez Polski Komitet Normalizacji , Miar i Jakości. 



DATAGRAM 
Kraczkowa 439 
Tel 0-17 7852294 
Tel kom: 507-303-578 
e-mail: biuro@datagram.pl 
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