SZKOLENIA / MEETINGI / KONFERENCJE

DODATKOWO AIRTEL ZAJMUJE SIĘ...

• Profesjonalne szkolenie z zakresu pracy na wysokościach
• Organizacja meetingów tematycznych połączonych z prezentacją sprzętu
• Obsługa techniczna konferencji, streaming video

• Realizacją zleceń z zakresu instalacji :okablowania strukturalnego,  
teletechnicznych, elektrycznych,alarmowych CCTV
• Realizacją pomiarów:elektrycznych,środowiskowych,specjalistycznych
• Realizacją inwestycji w oparciu o systemy solarne,panele solarne
oraz fotowoltaiczne

AIRTEL Systems Sp. z o.o.

Tel.: +48 691 979 514
+48 32 323 16 16
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Airtel Systems zyskał zaufanie wielu znaczących producentów
systemów telekomunikacyjnych, takich jak: Benning Power Electronics (1996), NEC (2004), Sagem (2006), NSN (2006), Motorola (2007),
Ericsson (2007), Alvarion (2011), Ceragon (2012), Radwin(2013),
Youncta (2015)

We wszystkich naszych działaniach oferujemy
kompleksowość w oparciu o:
• weryfikację oczekiwań Klienta,
• doboru optymalnego rozwiązania- wyceny kompletnego projektu
• po dostarczenie sprzętu z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem

Gwarantując najwyższą jakość wykonywanych usług.

LOKALNI ISP

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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•
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•
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•

Koordynacja czynności formalno – prawnych
Projekt radiowy sieci
Projekt i budowa infrastruktury towarzyszącej
Sprzedaż sprzętu z montażem i uruchomieniem sieci

Budowa sieci Wi-Fi
Dostawa i montaż multimedialnych banerów reklamowych
Dostawa sygnału Internetowego
Dzierżawa łącz radiowych

USŁUGI PROJEKTOWE
•
•
•
•

Projekty radiowe
Projektowanie i budowa sieci monitoringu
Projekty budowlane i konstrukcyjno – wykonawcze
Projektowanie sieci dostępowych

OPERATORZY KOMÓRKOWI

FESTIWALE

• Czynności formalno -prawne związane z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń
• Projektowanie i budowa lub modernizacja stacji bazowych wiązane
z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń
• Instalacje systemów GSM, DCS, 3G, LTE, MW – łącza radiowe
• Instalacje systemów zasilania

•
•
•
•

SAMORZĄDY
•
•
•
•
•

Projekty i koncepcje sieci
Kompleksowa pomoc przy projektach unijnych
Wnioski o dofinansowanie
Budowa monitoringu
Budowa i modernizacja sieci dostępowych Modernizacja
i budowa  infrastruktury teletechnicznej w Urzędach

www.airtel.com.pl

Obsługa terminalów POI
Bezprzewodowa sieć Wi - Fi
Streaming video dla portali internetowych
Połączenia dla produkcji festiwalu

