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Szanowni Państwo! 

 

 

Firma Emtel Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim od kwietnia 2003 roku jako integrator, 
dystrybutor i dostawca technologii teleinformatycznych i automatyki budynkowej. Jest 
spółką zależną firmy Klima-Jet Sp. z o.o., działającej na rynku polskim i austriackim od 1993 
roku. Razem z innymi firmami tworzy grupę firm świadczących usługi projektowe i 
wykonawcze w zakresie wszelkich instalacji elektrycznych, teletechniczny oraz automatyki 
budynkowej.  

Jako wykonawca jesteśmy w stanie zapewnić pełną obsługę inwestycji łącznie z 
załatwieniem wszelkich uzgodnień i wymaganych pozwoleń. 

Oferujemy realizację przedsięwzięć począwszy od koncepcji, poprzez: 

o opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej,  

o dostawę materiałów i urządzeń w tym:  

� kabli,  

� rozdzielnic elektrycznych,  

� systemów łączności PABX,  

� systemów kontroli dostępu,  

� systemów monitoringu wizyjnego CCTV,  

� systemów alarmu pożarowego SAP, 

� dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO, 

� systemów automatyki budynkowej BMS, 
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o wykonanie pełnych instalacji 

� elektrycznych,  

� odgromowych,  

� antenowych,  

� p. ppoż.,  

� alarmowych,  

� strukturalnych,  

o pomiary oraz uruchomienie urządzeń aktywnych i integrację systemów automatyki.  

 

W zakresie dostaw współpracujemy:  

 

 

o Łącza telekomunikacyjne,transmisji danych i internetowe: 
 

� TP S.A. 
� GTS ENERGIS 
� EXATEL 
� NETIA 
� DIALOG 

 

o Kable:  

� C&C PARTNERS TELECOM:  KRONE PREMIS NET,  

� AJM Electronics : systemy strukturalne Telegärtner  

� ALCATEL: Alcatel Cabling System, NEXSANS System 

o Rozdzielnice elektryczne: Onninen Warszawa  
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o Systemy łączności:  

� ICM Polska: IP/ISDN PABX Alcatel Omni PCX, ENTERPRISE PCX 4400 

� UniCenter : IP/ISDN PABX TADIRAN, CORAL 

�  OPTIMA : IP/ISDN PABX AVAYA 

� DIR: PABX Ericsson  

 

� SIEMENS PABX 

� MCX Polska: PABX Matra  

� CISCO SYSTEMS: IP, Call Manager 

�  INTER CONSULT S.A.: PABX PANASONIC 

 

 

o  DATA:  

 

� CISCO 
� ALCATEL 
� AVAYA 

 

o Systemy kontroli dostępu:  

� GE Security Polska: systemy KD Aritech  

� ATT Tranding Company: systemy KD KANTECH  

 

o Systemy monitoringu wizyjnego:  

� C&C PARTNERS TELECOM:  SAMSUNG TECHWIN, 

� ARPOL sp. z o.o.: Bosch/Philips,  

� Wimax: DINA Mirasys,  
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� ESIMO Sp. z o.o: GE Security Kampro  

 

o Systemy alarmu pożarowego:  

� Polon-Alfa: Polon 4000,  

� GE Security Polska: Aritech,  

� Fire-Max Sp. z o.o.: Schrack Seconet  

 

 

 

o Dźwiękowe systemy ostrzegawcze:  

� Mercor System: MCR Venas  

� AVIS MEDIA: systemy DSO i public adress MERLAUD  

 

o Systemy automatyki budunkowej:  

� SABUR sp z o.o.: SAIA-BURGESS, ESA, AXEDA SYSTEMS, RACOM.  

 

 

 

Prace instalacyjne słaboprądowe nasza firma wykonuje przy udziale własnych pracowników, 
a w przypadku instalacji elektrycznych przy współudziale Zakładu Elektroinstalacyjnego 
ELEKTRICAL. W przypadku systemów automatyki budynkowej w zakresie projektów oraz 
uruchomienia systemów współpracujemy bezpośrednio z firmą SABUR, która jest 
bezpośrednim przedstawicielem szwajcarskich firm produkujących systemy BMS.  

 

 

� Jakość: 
 

Jesteśmy partnerami wiodących operatorów teleinformatycznych i dystrybutorami sprzętu 
oraz urządzeń produkowanych przez renomowanych dostawców z branży teleinformatycznej 
oraz telekomunikacyjnej, a także elektroenergetycznej. Kontakty te pozwalają nam złożyć 
Państwu pełną ofertę, a nasi specjaliści posiadający odpowiednie certyfikaty zadbają o 
jakość wykonywanych prac. 
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� Kadra: 

 
Nasza firma jak i współpracujący z nami partnerzy Zatrudniają pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, którzy w powiązaniu z dobrą organizacją pracy pozwalają reagować na 
zmieniające się tendencje w technice i technologii prac. Trzon kadry stanowią inżynierowie, 
posiadający odpowiednie uprawnienia projektowe i budowlane w telekomunikacji oraz 
elektroenergetyce. 
Grupy wykonawcze wyspecjalizowane w danej branży wyposażone zostały w nowoczesny 
sprzęt, narzędzia i przyrządy pomiarowe pozwalające sprawnie wykonywać prace 
montażowe i instalatorskie z zachowaniem należytych parametrów i jakości.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Referencje: 
 

 

• Budimex Dromex S.A.  

• Warbud S.A 

• HYDROBUDOWA-6 S.A 

• PORR 

• Polskie Sieci  Elektroenergetyczne  

• C&C PARTNERS 

• ComputerLand Serwis 

• CCP Poland S.A. 

• ZTiSZE – Zakład Transportu Energetyki 

• Agro-Technika S.A. 

• ZabBud – Pzedsiębiorstwo Robót Budowlanych 

• Zakład Karny w Szczecinku 

• ZTM  Warszawa 

• SANYO SANPRO CENTER 

• EKO-PARK Warszawa 

• DIPSERVICE 

• VBH 

• Autostrada Eksploatacja S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
] 
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DZAŁ  IT 
 

Sieci LAN , WAN , VPN , VoIP 
 
Projektowanie  
 
„Dobry plan to połowa sukcesu”. Wiele osób zapomina, że od poprawnego zaplanowania 
jakiegokolwiek przedsięwzięcia zależeć będzie jego sukces. A może warto skorzystać  
z rady doświadczonego fachowca ? Wykonane przez nas projekty sieci powstają w oparciu 
o szereg czynników. Do najistotniejszych zaliczyć należy: wywiad z Klientem umożliwiający 
określenie wstępnych celów, założenia budżetowe, plany rozbudowy infrastruktury. 
 
Rozbudowa 
 
Służymy wsparciem na każdym etapie rozbudowy sieci począwszy od zaplanowania  
i zaprojektowania, poprzez instalację a kończąc na testach odbiorczo-wykonawczych. 
 
Administracja i zarządzanie 
 
Oferujemy usługi w zakresie administracji i zarządzania sieciami LAN, WAN. Chętnie 
podejmiemy się zarówno zorganizowania drukowania za pośrednictwem sieci lokalnej w 
niewielkim biurze jak i połączenia ze sobą kilku odległych oddziałów przedsiębiorstwa 
poprzez VPN.  
 
 
 
Telekomunikacja 
 
Pomoc przy wyborze dostawców łącz 
Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy wyborze dostawcy jest porównywanie 
wyłącznie cen przy jednoczesnym ignorowaniu pozostałych istotnych czynników. Często 
konsekwencją pozornych oszczędności są wysokie koszty zmiany operatora, nie 
wspominając o innych stratach np. związanych z utratą klientów.  
 
Kontakty z operatorami 
 
Zamiana języka biznesowego na język/slang techniczny to spore wyzwanie. Niestety 
komunikacja w drugą stronę jest równie trudna. Oferujemy usługi polegające na 
pośrednictwie w kontaktach z operatorami i wystąpieniu w roli „tłumaczy”. Skorzystanie z 
naszej pomocy pozwoli na skrócenie wielu procesów negocjacyjnych i uniknięcie wielu 
nieporozumień. 
Telefonia / VoIP 
Zarządzanie centralami telefonicznymi 
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Bezpieczeństwo 
 
Analiza, audyty 
„Hardening” – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
Procedury i polityka bezpieczeństwa 
 
 
Call Center 
 
Dostarczanie kompleksowych rozwiązań 
Uruchamianie 
Szkolenie 
 
Oprogramowanie 
 
Tworzenie stron WWW / aplikacji webowe / sklepy / CMS  
Dedykowane aplikacje systemowe/wspierające  
 
Usługi internetowe 
 
Kolokacja 
DNS  
Hosting WWW i e-mail 
Monitoring 
 
 
 
Doradztwo 
 
Dobór adekwatnych rozwiązań technicznych  
Wsparcie merytoryczne w kontekście IT  
Opracowywanie i analiza dokumentacji 
Zarządzanie projektami  
Minimalizacja kosztów - optymalizacja rozwiązań  
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Referencje: 
 
TMMG/Newdirect - uruchomienie i pełna obsługa call center (130 
stanowisk). 
 Internet Group S.A. - Wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie 
 obsługi IT. 
eCert S.A. - pełna obsługa informatyczna. 
VSP S.A. - pełna obsługa informatyczna. 
DAJAR - obsługa sieci WAN spółki (ponad 10 lokalizacji w całej Polsce, 
VPN, bezpieczeństwo). 
AGROTECHNIKA - pełna obsługa w zakresie dostępu do Internetu dla 
najemców, PABX ERICSSON. 
The New Line Creations - pełna obsługa 
administracyjna w zakresie systemów i sieci. Niedawno strategicznym udziałowcem spółki 
została firma Mc Manis & Mon Salve Company. 
 Spaghetti - pełna obsługa informatyczna. 
CallCenter Poland S.A. –PABX ALCATEL IVR. 
POLSERVICE -PABX ALCATEL. 
SPEDYCJA PODLASIE S.A. – PABX ALCATEL. 
IVAX POLFA TEVA Warszawa, Kutno – IT, PABX ALCATEL, CISCO. 
NASZA KSIĘGARNIA –PABX PANASONIC. 
SANPRO CENTER –PABX ALCATEL, IT. 
EKO-PARK –PABX ALCATEL, IT-sieć LAN. 
ZTiSZE Zakład Transportu Energetycznego –PABX ERICSSON, IT- sieć LAN. 
GUTEK FILM –IT, PABX ALCATEL. 
SPC –PABX ALCATEL. 
KANCELARIA PRAWNA GROMEK I PRTNERZY – PABX ALCATEL. 
BRYTYJSKO POLSKIE USŁUGI – IT, PABX ALCATEL. 
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH –PABX KAPSCH MERIDIAN. 
DLH DREWNO –PABX ALCATEL. 
GERDA POLSKA –PABX ALCATEL 
 
 
Mam nadzieję, że nasza oferta zainteresuję Państwa, co umożliwi nam podjęcie współpracy 
przy realizowanych przez Państwa inwestycji. 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 

Tadeusz Miczel 
 Prezes Zarządu 
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