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.
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Videokonference
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Videokonferenční systémy
Představují jediný nástroj pro spolupráci na dálku, jenž poskytuje
stejné možnosti jako má jednání tváří v tvář.
V dnešním uspěchaném a internetem poháněném světe je
schopnost komunikace a spolupráce na dálku v reálném čase
klíčovým prvkem k úspěchu každé organizace.
Jako dodavatel v oblasti hlasových, obrazových a datových řešení,
pomáháme lidem prostřednictvím naší vyspělé komunikační
technologie
zvyšovat
produktivitu
práce
a
efektivněji
spolupracovat napříč různým síťovým prostředím odkudkoli na
zemi.
I to jsou důvody, proč stále více organizací po celém světě používá
konferenční systémy Polycom a Tandberg.
Způsoby použití:
Spolupráce kdykoli a odkudkoli
Široké porfolio nabízí výběr ze systémů určených pro jednotlivce
pracující z domu, mobilní uživatele na cestách, pro pracovníky
specializovaných pracovisť a pro skupiny od malých místností až
po velké konferenční sály.
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