20 let zkušeností v oboru
Měníme způsob, jakým lidé komunikují...

Tradice 20. let
V oblasti instalací telekomunikačních zařízení a slaboproudých
rozvodů podnikáme od roku 1991. Již od svého vzniku se
snažíme každému zákazníkovi nabídnout komplexní řešení dle
jeho představ a požadavků. Jsme stabilní společností, která
působí na trhu již 20. rokem a vystupuje vůči svým
dodavatelům i odběratelům jako dlouhodobě spolehlivý
partner.

Odbornost
Svým zákazníkům nabízíme profesionální dodávky a služby v
oblasti telekomunikační techniky, datových sítí, kamerových a
zabezpečovacích systémů, docházkových a přístupových
systémů, …
Nabízíme konzultace, poradenství, návrh systémů, jejich
instalaci i non-stop servis. Při spolupráci s naší společností
očekávejte komplexní řešení šité na míru vašim potřebám a
požadavkům.

Kvalita
V roce 2001 firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. získala certifikát
kvality ČSN EN ISO 9001:2001.
V roce 2004 získala firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o.
potvrzení NBÚ pro stupeň „Důvěrné".
Od roku 2001 jsme držiteli certifikátu firmy MOLEX PREMISE
NETWORKS, který nás opravňuje poskytovat na kabelážní
systémy výrobce MOLEX PN záruku nejen produktovou, ale i
systémovou.
Od roku 2010 jsme certifikováni jako Select Partner Cisco.

Táborská 235/144, 615 00 Brno
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IP telefonie

Měníme způsob, jakým lidé komunikují...

CISCO IP telefonie
Jednotná komunikační infrastruktura pro data, hlas a video
...vhodný způsob jak zvýšit efektivitu hlasové, datové a videokomunikace a optimalizovat náklady spojené s pořízením privátní
telefonní sítě.
IP telefonie
CISCO IP telefonie překonává v mnoha ohledech klasický přenos
hlasu a poskytuje funkce, které běžná telefonní ústředna nabídnout
nedokáže. Kromě vlastní telefonní funkčnosti umožňuje
jednoduché nasazení videotelefonie a především integraci s mnoha
aplikacemi – včetně vazby na Internet (např. přístup na internetový
telefonní seznam Telefonica O2 Czech Republic, na různé
webovské stránky, apod.) Implementace systému CISCO IP
telefonie do stávající infrastruktury přináší nové možnosti
komunikace, které se stávají standardem současných informačních
technologiích.
V České republice je už provozováno více než 2500 systémů CISCO
IP telefonie. Implementace Cisco IP telefonie směřují do všech
odvětví společností – zdravotnictví, státní správa, obchod, výroba,
finance, distribuce, hotely....atd. Příkladem mohou být
implementace pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci,
Justiční areál Brno, Policii ČR v Brně, které prováděla naše firma.
IP telefonie v prostředí datových sítí přináší jednoznačnou úsporu
díky využívání stávajících propojení a navíc v bezplatné
komunikaci mezi jednotlivými subjekty připojenými do sítě. Dalším
benefitem je možnost snadných operativních změn při reorganizaci
a stěhování. Snad největší výhodou je možnost využívání aplikací
IP telefonie a IP telefonů jako inteligentních terminálů, které mohou
poskytnout uživateli celou řadu nových aplikací.
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