
Razmišljamo inovativno.  

Izzivi so naša motivacija.

Zanesljiv partner za  
vaše IT storitve.
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IT SISTEMI

Z rednimi pregledi računalniške opreme spremljamo delovanje in 
skrbimo, da vaše IT okolje brezhibno deluje.

Uporabnikom naših storitev nudimo celovito tehnično podporo, 
seznanjamo z novostmi na trgu strojne in programske opreme,  
ter svetujemo pri nadaljnjem razvoju IT sistema.

Nudimo strojno ter programsko opremo po meri naročnika. 
Novi in rabljeni računalniki z garancijo.

Izvajamo celovit servis računalniške opreme. Popravila strojnih in 
programski napak na vaši lokaciji. Poslovnim uporabnikom nudimo 
nadomestno opremo v času popravila.

Svetujemo pri upravljanju, združevanju in varovanju IT sistema za 
učinkovito ter varno poslovanje vašega podjetja.

VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

PODPORA UPORABNIKOM

PRODAJA RAČUNALNIŠKE OPREME

SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME

NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE



OMREZJA

Žična  
omrežja

Brezžična 
omrežja

Netko, informacijske storitve, d.o.o.
T: +386 59 211 211
E: it@netko.it 
W: www.netko.it

Načrtujemo in optimiziramo omrežja, lokalna ali oddaljena,  
fizična ali v oblaku.

S povezavo navideznega zasebnega omrežja (VPN) vam  
zagotovimo varno povezavo in dostop do vašega podjetja,  
delovnega mesta ali domačega okolja.

Z naprednimi rešitvami zadovoljimo vaše potrebe.
Nadzor opreme na daljavo, obveščanje o izpadih preko SMS ali 
elektronske pošte.
Redno posodabljanje in vzdrževanje omrežne infrastrukture.
Za kritične primere odzivni čas manj kot 60 minut.

Ponujamo učinkovite varnostne rešitve svetovno priznanih 
proizvajalcev. Zaščita celotnega omrežja ter pravilna zaščita  
podatkov v podjetjih, da se le ti ne izgubijo, razkrijejo ali zlorabijo.

NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE

ODDALJENO POVEZOVANJE — VPN

VZDRŽEVANJE

VARNOST OMREŽJA



VARNOST

S posodabljanjem vseh nameščenih programov, operacijskega 
sistema in brskalnikov zmanjšamo možnost zlorabe vašega 
računalnika.

V primeru kraje, požara ali izgube so podatki vedno dostopni na 
oddaljeni lokaciji. Vaše podatke arhiviramo na naše strežnike preko 
zavarovane povezave.

Možnost najema strojne opreme za arhiviranje.

Svetovanje in brezplačni preventivni pregledi omrežij ter 
računalniških sistemov.

VARNOSTNI IN SISTEMSKI PREGLEDI

ZAŠČITA RAČUNALNIŠKE OPREME PRED 
ZLONAMERNIMI PROGRAMI

ODDALJENO ARHIVIRANJE PODATKOV



IP TELEFONIJA

Netko, informacijske storitve, d.o.o.
T: +386 59 211 211
E: it@netko.it 
W: www.netko.it

Svetujemo vam pri izbiri optimalne VOIP rešitve.
Integracija telefonije s programsko opremo:
- Integracija z brskalniki
- MS Outlook
- Različni CRM- ali ERP-sistemi, Salesforce, SugarCRM,
   DESK.com, INTRIX.

Postavitev telefonske centrale v oblaku ali v vašem podjetju.
Glede na potrebe zagotovimo več različnih tehničnih rešitev.
Možnost najema IP centrale in IP telefonskih aparatov.

Uporabnikom naših storitev nudimo celovito storitev za nemoteno 
delovanje govornega sistema.

Nudimo sodobno zasnovane rešitve, centrale in IP telefone. Vašemu
podjetju omogočamo nabor dodatnih funkcionalnosti katere ponuja IP
telefonija.
- Povezovanje poslovnih enot
- Zakup tujih telefonskih številk
- SOFTPHONE  mobilne aplikacije ...

NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE

KONFIGURACIJA

VZDRŽEVANJE IN PODPORA

PRODAJA OPREME



IP VIDEO NADZOR

Nudimo različne modele IP kamer ter mrežnih video snemalnikov. 
Oprema je primerna tako za domačo kot tudi profesionalno rabo.

Pri načrtovanju rešitve upoštevamo vse varnostne vidike kot tudi 
vse možnosti tehnične in fizične zaščite vašega objekta. Po potrebi, 
skupaj z partnerskim podjetjem, izvedemo tudi varnostno študijo.

PRODAJA VIDEO NADZORNE OPREME

NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE



DOMENE

Netko, informacijske storitve, d.o.o.
T: +386 59 211 211
E: it@netko.it 
W: www.netko.it

Ponujamo ugodno in zanesljivo spletno gostovanje z brezplačno
tehnično podporo. Možnost najema lastnega strežnika v oblaku:
- Linux
- Windows

Podaljšanje in prenos domen na enem mestu.
Domene lahko podaljšujete in urejate preko enostavnega 
uporabniškega vmesnika dostopnega 24 ur na dan.
Možnost plačila s kreditnimi karticami in PayPal.

Pomoč in svetovanje ob nakupu domen ter najemu spletnega 
prostora. Vsakemu naročniku se posvetimo in skupaj najdemo
pravo rešitev.

Nudimo hitro in učinkovito podporo preko telefona ali elektronske pošte.

Omogočamo cenovno ugodno registracijo:
  - .si .com .net .org .eu - in ostalih domen.

GOSTOVANJE

REGISTRACIJA DOMEN

PRENOS DOMEN

SVETOVANJE

PODPORA



AVTOMATIZACIJA

Digitalni in analogni. Temperatura, Vlaga, Tlak, Izliv vode, Plin ...

- Strežniške sobe
- Watchdog funkcija
- Preverjanje TCP/IP dosegljivosti
- Izklop in vklop 220 V ali releja ob določeni vrednosti senzorja
- Oddaljen vklop in izklop naprav
- Temperatura , Voltaža , Vlaga ...

Nadzor preko spletne aplikacije, pregled stanja vseh senzorjev. 
Možnost obveščanja preko SMS in elektronske pošte.

Avtomatizacija hiše, Strežniške sobe, Kurilnice, Zalivalni sistemi, 
Solarni paneli ...

Cloud  
app

Primeri 
uporabe

Monitoring 
strežnik sobe

SENZORJI

PRIMERI UPORABE ISP

BREZPLAČNA SPLETNA APLIKACIJA

OSTALO



PODPORa PORABNIKOM

Netko, informacijske storitve, d.o.o.
T: +386 59 211 211
E: it@netko.it 
W: www.netko.it

ODDALJENA POMOČ UPORABNIKOM

VARNOSTNI PREGLED SISTEMA

 KONFIGURACIJA STROJNE IN 
PROGRAMSKE OPREME

OPTIMIZACIJA DELOVANJA

Na voljo smo vsak delovnik od 8 do 16 ure. V primeru drugačnih  
potreb se strankam prilagodimo.

Strankam nudimo brezplačni pregled IT sistema, strojne ter 
programske opreme, z vidika varnosti, licenciranja ...

Svetovanje in konfiguracija pri uporabi:
- Linux sistemov
- Windows sistemov
- Virtualizacija Vmware, XEN...
- Usmerjevalnikov - požarni zidovi
- Pametnih stikal

Optimizacije delovanja IT storitev v podjetjih:
- Preprečevanje vdorov
- Varnostno kopiranje
- Blokada facebook , torrent ...
- Antivirusni programi ...



nase znanje

WiFi oglaševalska platforma: www.wifi-hotspot.si

Spletna trgovina s športnimi urami: www.sportneure.si

Spletna trgovina z računalniško opremo: www.axi.si

Spletna trgovina z opremo za  avtomatizacijo, monitoring ter  
rešitve za pametne inštalacije: www.2smart.io

Spletna stran – registracija in gostovanje ter  
upravljanje domen: www.2o.si

Spletna stran s storitvami  NETKO d.o.o.: www.netko.it

HotSpot+

Športne ure

Axi

2Smart

2o

Netko



Netko, informacijske storitve, d.o.o. 
Primožičeva 1, 1000 Ljubljana
T: +386 59 211 211
E: it@netko.it
W: www.netko.it

Zaneslj iv partner za vaše IT storitve. 
Že 15 let .

Ponosni  smo na dolgoletne izkušnje,  znanje 
i n  i s k a n j e  n o v i h  i z z i v o v.  N a š e  re f e re n c e 
kažejo,  da smo med t ist imi  podjet j i ,  katera 
viz i jam in poslu dajejo impulz.  In  to delamo 
s t r o k o v n o ,  p re d a n o ,  o d g o v o r n o .  F o r m u l a 
uspeha so kakovostni  kadri ,  dobre ideje in 
zaupanje partnerjev.  Zato ni  nakl jučje ,  da so 
naše sledi  v idne v izvrstnih projekt ih.  Tudi  v 
pr ihodnje je  naša žel ja  nastopati  pogumno, 
z izzivi ,  k i  nam pomagajo rast i . 
In  predvsem skupaj  z  vami. 

Gregor Gorički ,  d irektor


