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O společnosti LAN servis s.r.o.
Společnost LAN servis s.r.o. vstoupila na trh před více jak 20 lety a stala se tak jedním
z nejdéle působících telekomunikačních operátorů v Olomouckém a Zlínském kraji. V současné době má pokrytí ve více jak 50 lokalitách v České republice.
Svým zákazníkům společnost poskytuje kvalitní a spolehlivé internetové připojení prostřednictvím optických kabelů s vysokou rychlostí, připojení Wi-Fi, hlasové a datové služby, externí správu počítačových LAN sítí, síťová řešení VPN, služby bezpečnosti, server housing,
web hosting a řadu dalších služeb.
Cílem a snahou společnosti je získat co nejvíce spokojených a věrných zákazníků prostřednictvím poskytování kvalitních, rychlých a maximálně spolehlivých služeb. To vše především
díky individuálnímu přístupu, zdokonalování a neustálému vývoji.

Sídlo společnosti:

Interbrigadistů 87/2, 750 02 Přerov

IČO:

47153130

Datum vzniku:

1.9.1992

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Počet zákazníků k 31.8.2011:

cca 1 500
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Historie LAN servis s.r.o.
Společnost LAN servis s.r.o. vznikla 1. září 1992 a řadí se tak ke společnostem s dlouholetou tradicí. Zpočátku se firma zaměřovala na poskytování internetových služeb v oblasti
Přerovska a blízkého okolí.

S postupujícím časem a s rozvojem informačních technologií se vyvíjela i celá společnost.
Zvyšoval se nejen počet zákazníků, ale také rozsah poskytovaných služeb, kvalita služeb
a rozsah pokrytí.

Z důvodu potřeb neustále se zdokonalovat a zlepšovat své služby se firma v září 2011 rozhodla pro kompletní redesign firmy. Došlo nejen k vizuální změně společnosti (logo, firemní
barvy a reklamní plakáty), ale i ke spuštění nových webových stránek, vytvoření technické
centrály a klientského centra.
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LAN servis s.r.o. v grafech
Společnost LAN servis s.r.o. nabízí svým zákazníkům připojení k internetu pomocí Wi-Fi či
optického kabelu, digitální televizi a digitální telefonování.
Připojení optickým kabelem k internetu, IPTV a IP Telefon je prozatím k dispozici pouze
v lokalitách Beňov, Dobrčice, Horní Moštěnice, Chropyně a Želatovice. V současné době je
naplánováno připojit i Přerov-Předmostí. Ostatní lokality jsou pokryty bezdrátovým připojením Wi-Fi na frekvencích 2,4 a 5 GHz.
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Graf 3: Typy připojení k internetu v rámci
ČR v %
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Portfolio služeb
Vysokorychlostní internet
⇒

Připojení přes optický kabel či Wi-Fi

⇒

Vysokorychlostní tarify s nízkými měsíčními paušály

⇒

Žádné datové omezení

⇒

Internet 24 hodin denně - 7 dní v týdnu

⇒

Po dobu výpovědní lhůty u stávajícího poskytovatele připojení k internetu ZDARMA

Digitální televize IPTV
⇒

K dispozici až 88 televizních stanic

⇒

Zvýhodněné ceny pro důchodce a ZTP

⇒

Měsíční paušál na neomezený počet televizí

⇒

8 dalších volitelných balíčků (HBO, Cinemax, Erotika…)

⇒

Možnost koupě zařízení za zvýhodněné ceny

⇒

Vybrané stanice ve vysokém rozlišení FullHD,

⇒

Elektronický programový průvodce EPG

Digitální telefon IP
⇒

Volání v síti vespojení.cz ZDARMA

⇒

Volání na pevné linky v rámci ČR za 0,95 Kč za minutu

⇒

Nízké ceny volání do zahraničí již od 0,28 Kč za minutu

Servisní služby
⇒

Kompletní servis k poskytovaným službám

⇒

Zajišťujeme servis počítačových sítí a počítačů

⇒

Poskytujeme návrh a realizaci kamerových systémů (CCTVIP)

⇒

V případě potřeby jsme schopni zajistit i další servisní služby dle přání zákazníka
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Projekt vespojení.cz
Na základě neustále se navyšujících požadavků na kvalitu připojení k internetu bychom rádi
stávajícím i novým klientům nabídli možnost využívání připojení na nejmodernější, vysokorychlostní technologii optických spojů. Tato technologie umožní mnohonásobně navýšit
rychlost internetu a podstatně snížit časové odezvy, což koncovému uživateli nabízí podstatně kvalitnější a rychlejší připojení k internetu, hraní her, telefonování, sdílení dat a spoustu
dalších možností. Další obrovskou výhodou je téměř 100% spolehlivost.
Projekt má za cíl zlepšit přístup obyvatel města a jeho návštěvníků k moderním komunikačním technologiím a také umožnit městu samotnému lépe využívat moderní technologie ve
prospěch vlastních občanů. V rámci tohoto projektu vznikne páteřní metropolitní síť města
s navazujícími službami.

vespojení.cz je nová optická síť pokrývající Prostějovsko, Olomoucko a Přerovsko. Uživatelům je k dispozici vysokorychlostní připojení k internetu, telefon a digitální televize.
Hlavní cíle projektu
• Vybudování optických komunikačních sítí v jednotlivých obcích regionu
• Propojení sítí obcí regionu
• Připojení jednotlivých sítí k vysokorychlostnímu internetu 1Gbit/s
• Poskytnutí více jak 80 televizních programů
• Poskytnutí moderních trendů telefonie
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Kontakty

Sídlo společnosti:

Interbrigadistů 87/2, 750 02 Přerov

Adresa centrály:

Spojovací 255/3, 750 02 Přerov VI-Újezdec

Kontakt pro média:
Ing. Kateřina Suchárová

telefon:

+420 736 485 154

email:

katerina.sucharova@lanservis.cz

Více informací najdete také na webu www.lanservis.cz

LAN servis s.r.o.
Interbrigadistů 87/2
750 02 Přerov
Telefon: 581 736 438
Email: info@lanservis.cz
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