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PREDSTAVITEV

Glavno mesto, d. o. o.

Glavni v mestu!
..Zakaj je v BTC-ju vedno gneča? Ker smo se navadili na priročnost nakupovanja na enem mestu. Podobno lahko za področje računalništva
in z njim povezano podporo rečemo za Glavno mesto, d. o. o., ki je več kot omembe vreden igralec..

Svetnakupov.com je precej simpatična spletna
trgovina, ki na prvi pogled nudi klasično spletno
nakupovanje zabavne elektronike in računalništva, po malce bolj podrobni analizi pa hitro
ugotovimo, da se za privlačno masko skriva zaupanja in odločitve vreden partner, ki se poleg
pospeševanja prodaje ukvarja s tem, kar zadnje
čase vsi pogrešamo – s celostnimi potrebami
uporabnikov.
Tokrat torej ne bomo govorili o nakupovanju,
raje se osredotočimo na podporne storitve, ki
jih pri marsikaterem ponudniku ali organizaciji
vedno bolj pogrešamo. Govorimo o svetovanju,
servisu, postavitvi domačega kina, ozvočenja
ter izdelavi in meritvah raznega »kablovja«, ki je
nujno zlo sleherne organizacije, pa tudi doma
čega uporabnika.
Podjetje Glavno mesto, d. o. o., se namreč v veliki meri ukvarja tudi s servisom računalniške
opreme, od namiznih do prenosnih računalnikov,
strežnikov, diskov, omrežne opreme in računalniških omrežij, tiskalnikov itd., torej celotnega
spektra IT opreme. V nadaljevanju si poglejmo
še nekatere dejavnosti, ki postavljajo Glavno
mesto v ospredje.

Vzdrževanje računalniške opreme
Predvsem podjetja potrebujejo zanesljivega
partnerja pri vzdrževanju računalniške opreme,
saj jim morebitni izpadi lahko povzročijo ne le
sive lase, ampak tudi oprijemljive izgube (nekaj
podobnega opažamo ob aktualni stavki javnega
sektorja, kjer zaradi podpornih služb trpijo jedrne
dejavnosti prenekaterih gospodarstvenikov).
Podjetje Glavno mesto, d. o. o., ki stoji v ozadju
prej omenjenega priljubljenega portala Svetnakupov.com, lahko podjetjem zagotovi za
nesljivo delovanje, poleg tega pa še svetovanje
www.racunalniske-novice.com

pri izboljšavah, optimizaciji ter nakupu tako
strojne kot tudi programske opreme. Morebitno
okvarjeno opremo odnesejo na popravilo, za
tisti čas pa nudijo nadomestno opremo ali najem le-te, s čimer je izpad delovanja in dobička
praktično ničen. V nadaljevanju zagotavljajo hi
ter odzivni čas od sprejema oziroma prijave napake do pristopa k odpravi napake.
S podjetjem Glavno mesto, d. o. o., lahko torej
dobimo enega partnerja, ki poskrbi za vso našo
elektroniko – vse je torej na enem mestu!

bodo morali imeti vsi »ozvočeni« objekti, kot so
fitnes centri, disko klubi ipd., urejene meritve
glasnosti. To pomeni, da bodo takšne organizacije morale opozarjati svoje goste o morebitni prekoračitvi zmerne glasnosti in jim v
takšnih primerih ponuditi tudi glušnike. Grob
povzetek torej nakazuje uzakonjeno kvalitetno
ozvočenje, saj lahko velikokrat kvaliteta preseže
kvantiteto – ni torej vedno potrebno razbijanje
membran, da bi ustregel svoji publiki. Zato nam
v Glavnem mestu izdelajo ozvočenja za fitnes
centre, konferenčne dvorane, dvorane, pri
merne za aerobiko, v katerih je kvaliteta še kako
pomembna, da lahko ob glasni glasbi slišimo še
vaditelja, predavatelja itd.

Meritve in postavitve omrežij
Kot smo že omenili, poskrbijo tudi za nujno zlo
sleherne organizacije ali posameznika. Izdelajo
nam namreč lahko tudi meritve računalniških
omrežij (baker, optika), kar zajema tudi montažo
računalniških omar z vso pasivno in aktivno
opremo.
Poleg tega se lahko nanje zanesemo tudi pri
izdelavi antenskih razvodov za stanovanja, hiše,
poslovne objekte – govorimo torej o izdelavi
koaksialnega omrežja, ki izpolnjuje pogoje digitalnega signala za TV ali za internet. Z veseljem
poprimejo tudi po izdelavi telefonskih omrežij.

Če povzamemo zgornje točke, je zagotovo
bolje, da si že danes izberemo svojega stalnega
vzdrževalca, nekoga, ki bo dosegljiv na drugi
strani rdečega telefona v trenutku, ko ga bomo
najbolj potrebovali. S podjetjem Glavno mesto,
d. o. o., bo naš računalnik pridobil dobrega skrbnika, naš prostor pa dostojnega ozvočevalca! (P.R.)

Domači kino in ozvočenje –
kaj, kako in kdaj?
Če se neradi ukvarjamo s »tehnikalijami«, vse
eno pa bi radi konkurirali globokim basom in
velikosti sosedove plazme, bo »postavitev
domačega kina na ukaz« pravšnja odločitev. Govora je torej o montaži TV na steno, montaži
zvočnikov, pravilni povezavi TV-ja, sprejemnika
in ostalih komponent, ki so potrebne za
kvaliteten popoldanski počitek.
V uredništvu RN smo ujeli tudi govorice, da nas
kmalu čaka še en zanimiv zakon, po katerem
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