
mediamo

Na początku swojej działalności nasza firma zajmowała się obróbką 
złączy przy konfekcjonowaniu okablowania optycznego. Z biegiem 
czasu rozszerzyła swoją ofertę o specjalistyczne pomiary włókien 
światłowodowych, w tym jako jedna z nielicznych w kraju posiadała
w ofercie pomiary dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej. Wykonywała 
także specjalistyczne prace budowlano – instalacyjne w sektorze IT.

Aktualnie dynamicznie rozwijamy naszą firmę tak by nie tylko nadążać 
za trendami ale także je kreować. Obecnie w ofercie posiadamy szeroki 
wachlarz usług w sekorze IT / Telekomunikacja:
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Naszym największym atutem jest świetnie wyszkolony 
i zaangażowany w pracę zespół, tylko tacy ludzie są w 
stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez naszych 
klientów.

Mediamo Sp. z o.o. 
wsparcie Twojego bizensu 
w IT oraz Telekomunikacji
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Bardzo często specyfika dużych 
projektów IT / Telekom wymaga 
by prowadził je manager z dużym 
doświadczeniem, natomiast 
wewnętrzne zasoby nie są 
wystarczające w danym momencie. 
Tu z pomocą przychodzi nasz zespół. 

Posiadamy certyfikaty metod klasycznych 
tj. PRINCE2® na poziomie Foundation 
oraz Practitioner a także metod zwinnych 
AgilePM®. Nasze doświadczenie 
w pracy w zróżnicowanych środowiskach 
umożliwia nam szybkie dostosowanie 
się do warunków w jakich będziemy 
prowadzić projekt co jest niewątpliwie 
jednym z czynników jego powodzenia. 
Z sukcesem przeprowadziliśmy wiele 
branżowych projektów, zarówno 
strategicznych jak i technologicznych. 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Dobór odpowiednich rozwiązań z branży IT/Telekomunikacja 
to czynnik decydujący o sukcesie przedsięwzięcia. Prawidłowa 
realizacja procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych to 
dla nas priorytet. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa 
w tym m.in.:

- wsparcie technologiczne, skoncentrowane na kluczowych czynnikach
rozwoju biznesu

- analiza potrzeb oraz warunków otoczenia biznesowego
- procesy due diligence 
- ocena ryzyka oraz implementacja metod jego mitygacji
- outsourcing oraz insourcing usług IT
- pomoc przy wyborze oraz tworzenie strategii implementacji rozwiązań
- wsparcie w negocjacjach z dostawcami
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Zdecydowana większość wykonywanych przez nas 
prac w tej kategorii to budowa lub relokacji dużych 
węzłów IT i telekomunikacyjnych a także budowa sieci 
światłowodowej, zarówno magistralnej jak i dostępowej 
(FTTH). 

Zapewniamy kompleksową usługę już na etapie wyszukiwania 
lokalizacji, projektowania i wyceny możliwych rozwiązań. 
Posługujemy się tylko sprawdzonymi narzędziami 
najlepszych producentów, takimi jak Sumitomo, Fujikura 
czy tez Exfo. Współpracujemy z dostawcami kabli i osprzętu 
światłowodowego, dzięki czemu możemy dostarczyć 
kompleksową usługę wraz z dostawą materiałów. Nasz 
zespół to doświadczeni technicy realizujący zadania w 
terenie oraz certyfikowani inżynierowie nadzorujący ich pracę 
oraz wykonujący konfiguracje zainstalowanych urządzeń. 
Posiadamy doświadczenie w pracy ze sprzętem takich 
producentów jak: Cisco, Alcatel-Lucent, Juniper, D-link, 
Netgear, Huawei. Wykonujemy również testy oraz odbiory prac 
zgodnie z procedurami klienta lub własnymi.
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Dysponujemy urządzeniami 
pomiarowymi wysokiej klasy takich 
producentów jak EXFO i JDSU.

Wykonujemy pomiary weryfikujące 
stan sieci telekomunikacyjnych 
w tym strukturalnych bez względu na 
zastosowane medium transmisyjne. 
Ponadto, oferujemy pomiary mające na 
celu lokalizację oraz wyeliminowanie 
usterek, które obniżają jakość lub 
uniemożliwiają transmisję. Wykonujemy 
również analizy eksperckie, po których 
dostarczamy zaawansowane raporty 
zawierające scenariusze możliwych 
rozwiązań problemu.
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Jeśli nasz oferta Państwa zainteresowała prosimy o kontakt:

Dla naszych klientów tworzymy dedykowane rozwiązania w 
technologii klient – serwer, które przede wszystkim wspierają cele 
biznesowe poprzez automatyzację, zwiększenie efektywności, oraz 
prosty dostęp do metadanych wspierający szybkie podejmowanie 
decyzji. 

Świadczymy także usługi uzupełniające w zakresie: 
- obsługi komunikacji SMS/MMS/VMS
- obsługi komunikacji elektronicznej np. w oparciu o aplikację Telegram
- masowej wysyłki maili

Podobnie jak w wypadku innych usług również na tym polu działamy 
w trybie E2E, od zebrania wymagań do wdrożeni i utrzymania systemu. 
Dzięki temu możemy zapewnić produkt najwyższej jakości.

USŁUGI HOSTINGOWE 
W TYM SERWERY DEDYKOWANE

TWORZENIE DEDYKOWANEGO 
OPROGRAMOWANIA
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Swoje usługi najczęściej opieramy o 
rozwiązania potentatów na rynku IT: 
- Microsoft Azzure
- Google Cloud Platform 
- Amazon AWS
 
Nie brakuje jednak klientów dla których ze 
względów bezpieczeństwa lub wymagania 
bardzo krótkiego czasu dostępu do 
zasobów (JIT) zbudowaliśmy wewnętrzną 
platformę, która z sukcesem obsługuje tego 
typu wymagania. Obsługujemy większość 
popularnych usług, takich jak www czy 
tez e-mail a także usługi dedykowane. 
Zarządzamy także usługami na zasobach 
własnych klienta. Wspieramy przenoszenie 
usług między operatorami czyniąc proces 
bezpiecznym i transparentnym.
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+ Mediamo Sp. z o.o.
ul. Ludwika Solskiego 18

60-184 Poznań
T: +48614438400

M: biuro@mediamo.com.pl


