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Kompiuterinė darbo vieta ATVIRO KODO programų pagrindu 
STABILIAU, SAUGIAU, PIGIAU IR JOKIŲ VIRUSŲ!
Linux operacinė s sistemos (OS) ir atviro kodo (AK) programų dė ka į rengta kompiuterinė
darbo vieta savo galimybė mis ir funkcionalumu nenusileidž ia analogiš kam komercinių
programų paketui.
KAINA
Atviro kodo programos yra platinamos
nemokamai su jų programiniais tekstais.
Kiekvienas norintis gali ne tik neatlygintinai
vartoti programinę į rangą ir privatiems, ir
komerciniams tikslams, bet ir nevarž omai ją
keisti, o patobulintas programas galima toliau
platinti. Mokestis imamas ne už pač ias
programas, o už
programų surinkimą ,
suraš ymą , instaliacinius diskus, už spausdintą
dokumentaciją ir kitas papildomas paslaugas
(pvz. konsultacijos, priež iū ra ir pan.).

STABILUMAS
Linux OS stabilumas remiasi aiš kiai
skiriamomis vartotojo teisė mis bei
sugebė jimu dirbti keliose virtualiose
darbo erdvė se. Programa ,,nulū ž dama“
nesustabdys Linux branduolio procesų.
Dirbant keliose virtualiose darbo
erdvė se, galima vienu metu atlikti
daugybę skirtingų operacijų, nedarant
į takos kitiems veiklos procesams.

LINUX
ATSPARUMAS VIRUSAMS
Dė l specifinė s bylų sistemos
sandaros
bei
aiš kaus
administratoriaus ir vartotojo
teisių atskyrimo, virusai
Linux OS faktiš kai neplinta.
LANKSTUMAS
Dė l savo ypatingai lanksč ios
architektū ros Linux OS tinka
visiems kompiuteriams, nuo
kiš enė je
telpanč ių
skaitmeninių asistentų iki
galingų sistemų, turinč ių
š imtus procesorių.

SAUGUMAS
Linux OS perė mė iš savo pirmtakė s Unix
daugelį sistemos apsaugos funkcijų ir į rankių.
Į vairios Unix sistemos garsė ja savo
patikimumu ir saugumu. Š ios savybė s puikiai
taikytinos tiek serverių, tiek darbo stoč ių
atž vilgiu.

KAINŲ PALYGINIMAS
LINUX ir AK

Microsoft

Linux operacinė sistema
Mozilla(narš yklė , el. paš tas, naujienos)
Open office(teksto redaktorius, elektroninė s
lentelė s, prezentacijų redaktorius, grafinis
redaktorius)
Dar daug gerų programų, ž aidimų ir t.t

NEMOKAMAI

Darbo vietos į rengimas

200Lt

Darbo vietos priež iūr a (mė nesiui)

90Lt

Windows XP Professional OEM
Microsoft Office SB XP OEM
Antivirusinė programa.

600Lt
900Lt
50Lt

Darbo vietos į rengimas

50Lt

Darbo vietos priež iū ra (mė nesiui)

90Lt

Darbo vieta kainuoja: 1600Lt
Visos kainos nurodytos be PVM

Darbo vieta kainuoja: 200Lt
Mes pasiruoš ęiš nagrinė ti Jū sų poreikius ir pasiū lyti patikimą ir optimalią biuro sistemą .
PATIKIMI SPRENDIMAI, UAB
Linkmenų 28, LT2600, Vilnius
Tel.: +370 5 2750079
El. paš tas: info@patikimi.lt
www.patikimi.lt

atvir o kodo IT spr endimai

