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PROFIL SPOL EČ NOST I

RUGIT, společnost s ručením omezeným vznikla s cílem prodávat a poskytovat technologickou a
systémovou

podporu

v oblasti

ultraodolných,

průmyslových

i

standardních

informačních

technologií. Motto společnosti „ …odolná a bezpečná řešení IT“ přesně vyjadřuje náplň a
zaměření na trhu. Za krátkou dobu svého působení

RUGIT získal autorizované zastoupení

renomovaného výrobce odolných-průmyslových IT produktů KONTRON včetně servisního
zastoupení. Je autorizovaným distributorem a dovozcem průmyslových displejů VARTECH
SYSTEMS a resellerem produktů společnosti STREAMING VIDEO pro Českou a Slovenskou
republiku. Dále je také resellerem průmyslových IT komponentů jednoho z největších výrobců
industry IT na světě ADVANTECH. RUGIT je ale také dodavatelem standardních výrobků
výpočetní techniky například HP, ACER, IBM, LENOVO, MICROSOFT, SYMANTEC a dalších.

Společnost nechce být pouze dodavatelem krabicových produktů, jejím cílem je uspokojit
zákazníka i v oblasti servisní a systémové podpory. Nabízí širokou škálu outsourcingových
služeb.

Hlavním cílem společnosti je však spokojený zákazník, tedy uživatel, který dostane kvalitní, plně
funkční a spolehlivý produkt. Tomuto cíli RUGIT podřizuje a nadále bude podřizovat svoje
veškeré aktivity. Firma je připravena pomoci zákazníkovi i v samém počátku při přípravě
projektů. Konzultacemi se zákazníkem i koncovým uživatelem, podrobnou analýzou skutečných
potřeb, znalostí produktů a aplikací, dostávají vize zákazníka konkrétní tvary. Tyto precizně
připravené projekty jsou základem spolehlivého, výkonného a bezpečného řešení.

NAŠE MISE

Podporovat růst našich zákazníků profesionálními službami a inovativními technologiemi.
Umět se přizpůsobit jejich potřebám a možnostem.
Být respektovaným partnerem v oboru IT.
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POZ IC E NA T RHU IT

Společnost RUGIT s.r.o. je orientována na problematiku odolných informačních technologií
v oblasti státního sektoru a v oblasti středních a velkých průmyslových společností. Dodává
odolná řešení IT postavená na produktech od renomovaných výrobců. Tyto produkty jsou
vyráběny s maximálním důrazem na odolnost a spolehlivost v náročných podmínkách. RUGIT
nepředstavuje pro své obchodní partnery pouze dodavatele softwarových a hardwarových
technologií, ale v rámci dílčích i komplexních dodávek přidává k řešení další hodnoty formou
uživatelských školení, poskytování konzultací, technické podpory a servisu.
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