
Usługi

Sprzęt

Oprogramowanie

Onex.store w pigułce:

Kompleksowa obsługa IT
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Zarządzanie licencjami 

z jednego miejsca.

Elastyczne warunki finansowe 

i limit kredytowy od pierwszego 

zamówienia.

Pełna elastyczność i przejrzyste 

warunki usług subskrypcyjnych.

Szybka obsługa i w pełni 

indywidualne podejście.

Dedykowany opiekun 

handlowy i techniczny.

Promocje i rabaty.
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Onex Group to największy w Polsce dostawca Microsoft Office 365 i Azure dla małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz lider na rynku szkoleń e-learningowych z oprogramowania 

Microsoft. Nasze kompetencje potwierdzają liczne nagrody i tytuły, m.in. Partnera Roku 

Microsoft 2018 w Polsce w sektorze MŚP. Nie osiadamy jednak na laurach i cały czas się 

rozwijamy. Dzięki pełnemu zaangażowaniu nasza praca stała się pasją, a przekraczanie 

oczekiwań naszych klientów nadrzędnym celem.

Kim jesteśmy?

Ciężko pracowaliśmy, by znaleźć się tu, gdzie jesteśmy i zaoferować 

kompleksowe usługi IT. Dynamiczny rozwój zaowocował powstaniem 

wielu inicjatyw, które składają się na Onex Group. Prezentujemy szeroką 

ofertę usług i produktów doskonale dopasowanych do wielu firm.

Czym się zajmujemy?



UsługiOprogramowanie
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Microsoft Office, rozwiązania chmurowe 

Azure, systemy operacyjne Windows, liczne 

programy antywirusowe i graficzne. Korzystaj z 

uznanych i stabilnych narzędzi, które 

znajdziesz na stronie onex.store. Możesz też 

liczyć na nasze pełne wsparcie w zakresie 

utrzymania i poprawnego działania subskrypcji 

Microsoft. Wiedza naszych wykwalifikowanych 

inżynierów to gwarancja możliwie najszybsze-

go usunięcia nagłej usterki, dzięki czemu Ty 

możesz zająć się rzeczami, które przynoszą Ci 

zysk.

Skorzystaj z elastycznych i kompleksowych 

usług dla klientów  biznesowych: IT z onex.store 

oraz druk z onex.store. Dzięki nim wyposażysz 

swoich pracowników w pełne stanowisko pracy 

(wraz z oprogramowaniem i wsparciem 

technicznym) bądź też dowolną drukarkę lub 

urządzenie wielofunkcyjne z usługi (z materiała-

mi eksploatacyjnymi i serwisem w komplecie). 

Wszystko to w ramach konkretnej usługi, której 

miesięczną opłatę z łatwością wliczysz w koszta 

prowadzenia biznesu. Postaw też na sprawdzo-

ne rozwiązania IT oraz nasze wieloletnie 

doświadczenie, dzięki któremu zadbamy o dobór 

właściwych funkcji i ich poprawne wdrożenie. 

Dostarczymy Tobie i Twojej firmie usługi z myślą 

Twoich wymaganiach i potrzebach. Wśród nich 

znajdziesz rozwiązania takie jak Microsoft 

SharePoint, Exchange Online, Power BI, serwe-

ry chmurowe oparte o Windows Server,                         

a nawet usługi podnoszące bezpieczeństwo 

danych firmy. Co więcej, przetestujemy je przed 

wdrożeniem, abyś miał pewność, że wszystko 

działa, jak należy.

Sprzęt

W ofercie platformy onex.store znajdziesz 

najnowocześniejsze urządzenia, które spraw-

dzą się w każdych warunkach. Nasz asortyment 

to nie tylko komputery stacjonarne i przeno-

śne, ale również akcesoria biurowe, sieciowe, 

urządzenia do wideokonferencji i podzespoły. 

Nie wiesz jaki sprzęt będzie dla Ciebie odpo-

wiedni? Zapytaj o to naszych doradców. Indywi-

dualne podejście do tematu oraz pomoc w 

wyborze najlepszego urządzenia to Twoja 

satysfakcja, która jest dla nas bezcenna.



34 33 39 777 www.onexstore.pl info@onexstore.pl

Zajmujemy się projektami z obszaru oprogramowania od A do Z – od doradztwa, przez 

projekt architektury IT, aż do wdrożenia i szkoleń. Tworzymy kompleksowe rozwiązania 

na podstawie wizji klientów, słuchając potrzeb i pomysłów. Rozwiązujemy realne proble-

my. Udowadniamy, że głównym zadaniem technologii jest wspieranie i doskonalenie firm. 

Działamy w oparciu o zaufanie i przejrzystą komunikację, ponieważ to człowiek jest dla 

nas najważniejszy.

Poznaj też nasz software house

Atrakcyjne ceny oraz specjalne promocje na asorty-

ment onex.store oraz wybrane usługi onex.develo-

pers.

Darmowy dostęp do w pełni autorskiej platformy 

szkoleniowej Akademia CentrumXP oraz setek 

materiałów szkoleniowych z zakresu technologii              

i narzędzi Microsoft dla klientów.

Pełne, w pełni darmowe wsparcie naszych konsul-

tantów w wyborze sprzętu, oprogramowania oraz 

usług;

Korzyści dla członków społeczności AIP:

Wsparcie konsultantów Atrakcyjna oferta Platforma szkoleniowa



Czym jest IT z onex.store?

IT z onex.store to usługa, która na dobre zmieni 
sposób zarządzania infrastrukturą IT w Twojej 
firmie. Bazuje na sprawdzonym i bezpiecznym 
modelu Device As a Service (sprzęt jako usługa), 
dzięki czemu w szybki i prosty sposób zaopatrzysz 
swoich pracowników w nowoczesne komputery 
przenośne. 




Dowolny laptop

 lub komputer

Microsoft 365 Apps for 
Business firm z OneDrive 1TB

Wsparcie 

techniczne

Platforma szkoleniowa

zawierająca 1200 kursów

Jeden abonament
Proste zasady i elastyczność

Brak wpłaty własnej i dodatkowych opłat


Możliwość wykupu sprzętu po zakończeniu 
trwania okresu umowy 

Możliwość dopasowania sprzętu 
pod potrzeby firmy 

Urządzenie w abonamencie jest fabrycznie nowe i objęte 
gwarancją. Nie musisz obawiać się awarii.


Minimalny czas korzystania 

z usługi to 6 miesięcy


Dostępne markiDostępne marki

Wybór sprzętu z oferty onex.store

Akceptacja regulaminu

Weryfikacja i opłacenie 
pierwszego abonamentu


Korzystanie z usługi



Szybki i zrozumiały
Proces zakupu

www.onexstore.pl/it-z-onex-store
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