
Dostaňte Vaše  
počítače znoVu Do formy
V počítačové učebně nebo jazykové laboratoři, založené na stolních počítačích, je naprosto zásadní udržování 

aktuálních operačních systémů. V takových učebnách, kde se navíc střídají uživatelé (studenti), se potřeba takového 

upgradu (v podobě „generálního úklidu“ nainstalovaných aplikací a obsahu, celkové reinstalace apod.) násobí.

Důsledky spojené s podceněním takovéto správy jsou notoricky známé - počítač je pomalý, nereaguje dostatečně 

rychle na příkazy, některé programy nelze spustit… V konečném důsledku není učebna využívaná naplno, případně 

vůbec.

Takovému stavu můžete předejít! Svěřte vaše počítače do našich rukou!

Každý rok připravíme a naistalujeme tisíce počítačů. Pomůžeme i těm vašim.



Jak dostat počítače do optimální kondice?  
Zajistěte jim profesionální jednorázový upgrade OS!

AV MEDIA SYSTEMS, a.s. • skoly@avmedia.cz • www.avmedia.cz

Upgrade operačního systému zahrnuje: 

 y Instalaci původní konfigurace počítačů

 y  Plnou aktualizaci operačního systému a ovladačů

 y  Instalaci základních programů pro provoz konkrétní učebny

 y  Uvedení do stavu, kdy je možné počítače plnohodnotně používat

Doporučujeme i tyto aktivity:

 y Upgrade z HDD na SSD, nebo instalace SSD s vyšší kapacitou (např. nahrazení rotačního pevného disku diskem SSD s kapacitou 256 

nebo 512 GB)

 y Upgrade operační paměti (např. rozšíření operační paměti z 4 GB na 8 GB)

 y Instalaci vámi vybraných programů (např. Microsoft Office, vzdělávací programy apod.)

 y V jazykové laboratoři spojit s preventivní prohlídkou a aktualizací SW Robotel

Součinnost školy pro úspěšný upgrade

Před:

 y  Provést zálohu dat a SW, pokud je zapotřebí

 y Připravit instalační soubory pro SW, které mají být na PC provozované, na přenosném médiu (neplatí pro Windows a Robotel)

 y Poskytnout místní politiku používání IP adres, názvů počítačů a hesel lokálních účtů

Poznámka: 

Službu je možné provést pouze na funkčních počítačích a jejich periferiích. Dále je nezbytné mít platnou licenci na SW Robotel  

(pro jazykové učebny). Je třeba zajistit fyzický přístup k počítačům.

Po:

 y  Připojit počítače do domény Active Directory

 y  Nastavit zabezpečení počítačů zahrnující instalaci a konfiguraci bezpečnostního software a zabezpečení uživatelských účtů

 y  Nastavit jednotlivé počítače či uživatelské profily

 y  Připojit sdílené síťové disky, tiskárny apod.

Cena provedení profesionálního jednorázového upgradu operačního systému  POUZE 499,- Kč bez DPH /PC  

minimální počet PC 10

K ceně bude připočtena případná cena komponentů (SSD/RAM) a dopravné 12 Kč/km (z nejbližší pobočky AV MEDIA).

Poznámka: 

V případě zájmu o provedení této služby na počet PC menší než 10 pro vás připravíme individuální cenovou nabídku.

Co tedy získáte

 y Poslední verzi operačního systému

 y Jistotu, že všechny aplikace jsou aktuální

 y  Kompatibilitu s aktuálními verzemi zabezpečovacích SW

 y Vyšší výkon počítačů

 y  Zlepšení uživatelského komfortu


