
Budujemy bezpieczeństwo, dzieki któremu mozesz spać 
spokojnie.

BSC Group to nowo powstała firma złączona z wielu zespołów młodych 
ludzi  zaangażowanych  w  różne  aspekty  inżynierii  technicznej.  Naszą 
wspólną działalność pod jednym szyldem charakteryzuje praca modułowa, 
dzięki czemu możemy Państwu zapewnić kompleksowe usługi związane ze 
światem  techniki.  Działamy  według  ściśle  określonych  schematów 
współpracy  między  naszymi  działami,  dzięki  czemu  czas  naszej  pracy  i 
terminowość są na najwyższym poziomie.
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Nasza oferta obejmuje:

Instalacje Sieci Komputerowej:
• Okablowanie strukturalne obiektu dowolnej kategorii: 5E, 6, 6A, 7 okablowanie 

miedziane lub światłowodowe.

• Pełny zakres teleinformatycznych prac serwisowych.

• Wykonanie prac specjalistycznych związanych z przeniesieniem czynnych, pracujących   
serwerowni do innego pomieszczenia.

• Oferujemy wyposażenie informatyczne komputery, laptopy, serwery, routery, switche.

• Instalacje, modernizacje sieci zasilającej 230/400V oraz oświetlenie.

• Instalacje zasilania awaryjnego, UPS.

• Stosujemy zabezpieczenia przeciwprzepięciowe instalowanych urządzeń aktywnych.

Usługi IT:
• Stały serwis komputerów.

• Administracja siecią.

• Administracja serwerami.

• Audyty bezpieczeństwa.

• Programowanie.

• Projektowanie Sieci Komputerowych

• Grafika komputerowa

Więcej szczegółów znajduje się w załączniku nr. 1: 

• Załącznik nr. 1: Oferta na usługi informatyczne Bartkiewicz - Świetlik Company.

Internet Service Provider:
• Oferujemy dla Państwa opcję usługi dostarczania Internetu(w zależności od regionu).

• Instalacja w punktach dostępu modemów, oraz urządzeń sieciowych.

• Kompleksową opiekę na stworzoną przez nas sieć WAN.
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Instalacja, naprawa, programowanie centrali wielu producentów:
• Ericsson_Aastra -  producent  wysokiej  jakości  systemów teleinformatycznych, 

oferujący  w  swoich  centralach  m.  in.  inteligentny  system  komunikatów 
głosowych, funkcje automatycznego centrum połączeniowego (Call Center - nie 
mające  swojego  odpowiednika  w  systemach  tej  klasy  innych  producentów), 
możliwość tworzenia  prywatnych  sieci  korporacyjnych  łączących  oddziały 
zlokalizowane w różnych miejscach.

• Panasonic -  znany  producent  od  lat  instalowanego,  dobrej  jakości  sprzętu 
teletechnicznego.  Bogata  oferta  central  i  aparatów  telefonicznych,  przyjazne 
oprogramowanie.

• Platan -  centrale  telefoniczne  polskiego  producenta.  Dobre,  bogate 
oprogramowanie,  duża  funkcjonalność w  podstawowej  konfiguracji.  Centrale 
wykorzystują aparaty systemowe i cyfrowe Panasonic. Jedyny krajowy producent 
dysponujący kompleksową ofertę central telefonicznych także w technologii IP.

• Slican -  polski  producent  central  z  Bydgoszczy. Produkty  wyposażone  są w 
nowoczesną platformę IT, wspierającą zarówno pracę administratora sieci jak i 
użytkownika  telefonu. Centrale  posiadają technologię VOIP jak  również jako 
jedyny producent - wewnętrzne bramki GSM, dzięki swojej modułowej budowie 
centrale dają się łatwo rozbudowywać zwiększając swoją pojemność.

• AudioCodes -  produkty  VoIP  Networking  pozwalające  na  sprawne 
przeprowadzenie migracji telefonu do infrastruktury teleinformatycznej. System 
jest  przeznaczony  dla  firm  średnich  i  dużych.  Umożliwia  dowolne 
programowanie funkcji  usługowych dostępnych dla  abonentów włączonych do 
sieci IP. Zestawienie rozmowy telefonicznej po eksploatowanym łączu VPN nie 
kosztuje nic. Z tego powodu telefonię internetową VoIP chętnie instalują banki, 
firmy wieloodziałowe ale i małe firmy do łączności np. biuro-magazyn.

Również  proponujemy  Państwu  kontrolę  nad  rozmowami  poprzez  SIMLOGGER - 
urządzenie  w  formie  „czarnej  skrzynki  z  4-  wierszowym  wyświetlaczem  LCD 
wmontowanym w obudowę urządzenia. SIMLOGGER, rejestrator, służy do nagrywania 
rozmów  telefonicznych  i  radiowych.  Przeznaczony  jest  dla  małych  i  średnich 
przedsiębiorstw. System zapewnia bezpośrednią rejestrację rozmów z linii analogowych 
lub cyfrowych. Stosowany jest w bankach, firmach ekspedycyjnych, ośrodkach kontrolno 
zarządzających.

www.bartkiewicz-swietlik.pl



Monitoring, telewizja CCTV, wizualizacja stanu zabezpieczenia obiektu:
• Instalujemy  monitoring  niewielkich  posesji,  ale  także  monitoring  dużych  obiektów 

przemysłowych. Zwykle zainstalowany system wyposażony jest z zestaw kamer CCTV a 
także w rejestrator DVR. Przekazywany przez kamery obraz jest zapisywany na dysku 
HD. Uzupełniony datą i godziną może posłużyć jako materiał dowodowy.

• Instalujemy monitoring z kamerami analogowymi, kamerami IP a także HD-SDI. Istnieją 
kamery do obserwacji terenu w dzień ale także wysokoczułe które mogą być doposażone 
w promiennik IR do pracy w nocy. W miejscach narażonych na możliwość uszkodzenia 
instalowane są kamery wandaloodporne.

• Wykonujemy instalacje w magazynach wysokiego składowania gdzie zwykle powstają 
sieci AP obsługujące czytniki kodów kreskowych, instalacje czujek alarmowych i kamer 
monitoringu.

• Montaż anten  satelitarnych,  naziemnych,  jak  również rozprowadzenie  kabli 
koncentrycznych oraz zakładanie gniazdek.

Alarmy
Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Proponujemy wysokiej klasy urządzenia oraz systemy 
alarmowe  zabezpieczające  osoby i  mienie.  Instalujemy inteligentne  systemy alarmowe  firmy 
Satel,  sprawdzone  systemy  Texecom.  Nasze  systemy  możesz  zdalnie  włączyć/wyłączyć, 
otrzymać sygnalizacje o zdarzeniu, czasowo zezwolić na wejście. Wszystkie zdarzenia takie jak: 
wejścia, wyjścia, uaktywnienia czujki czas załączenia i wyłączenia systemu, przemieszczanie się 
intruza oraz identyfikację osoby funkcyjnej można odczytać z zarejestrowanych logów systemu.

Okablowanie Elektryczne
Jesteśmy  w  stanie  wykonać dla  Państwa  również sieć elektryczną,  rozłożenie 
okablowania,  podłączenie  gniazdek,  stworzenie  rozdzielni,  jak  i  wdrożenie  wszelkich 
zabezpieczeń.

Pomontażowa kompleksowa obsługa infrastruktury technicznej:
Oferujemy Państwu opieke nad już stworzoną infrastrukurą techniczną - pod jednym telefonem 
będą mogli Państwo zgłosić zarówno problem z odbiorem sygnału w tv, jak i równiez problem z 
komputerem,  czy Internetem.  Takie  rozwiązanie  pozwoli  Państwu  ominąć stresy związane  z 
poszukiwaniem  odpowiednich  serwisów,  a  nam  pozwoli  na  skuteczniejsze  i  szybsze 
rozwiązywanie problemow przez znajomość każdego elementu państwa infrastruktury.
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Załączniki:
Załącznik nr. 1 – orientacyjny cennik na usługi informatyczne.
Załącznik nr. 2 – orientacyny cennik na usługi montażowe.

Kontakt:

Adam Świetlik 
Prezes / Dyrektor ds. Finansowych
tel: 666-283-770
e-mail: adam.swietlik@bartkiewicz-swietlik.pl

Adam Bartkiewicz 
Prezes / Dyrektor ds. Technicznych
tel: 666-283-790
e-mail: adam.bartkiewicz@bartkiewicz-swietlik.pl

Adres:
Bartkiewicz – Świetlik Company Spółka Jawna
Wałbrzyska 11, lok 72,
02-739 Warszawa
e-mail: biuro@bartkiewicz-swietlik.pl
www: www.bartkiewicz-swietlik.pl
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