
ATpracownia+
budżetowe podejście do pracowni komputerowej

ATpracownia+ to kompleksowo przygotowana pracownia 
komputerowa spełniająca wszystkie standardy MEN. Powstała 
na bazie zapotrzebowania polskich szkół. Dzięki niej bardzo 
szybko otworzysz drzwi do lepszego nauczania, a wszystko to 
w bezpieczny i komfortowy sposób – nawet w ciągu jednego 
dnia. Przeczytaj o zaletach ATpracownia+ i korzyściach, jakie to 
innowacyjne rozwiązanie przyniesie Twojej szkole.

Dzięki ATpracownia+ wykorzystasz na zajęciach wszystkie zalety 
dostępu do szerokopasmowego Internetu, zapewnionego przez 
Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.

PRZYGOTUJ SIĘ Z NAMI NA NADCHODZĄCY ROK SZKOLNY!



Dlaczego zainteresowaliśmy się pracowniami w szkołach?
Posiadamy wieloletnie doświadczenia związane z administracją 
sprzętu komputerowego w szkołach.
Dobrze znamy realia budżetowe polskich szkół.
Rozumiemy kłopoty wynikające z użytkowania przestarzałego sprzętu 
i oprogramowania.
Znamy obecne wymogi związane z procesem nauczania.

Na rynku od 2006 roku.
Wykwalifikowana kadra pracowników.
Wieloletnia współpraca z instytucjami
oświatowymi.
Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa IT.



7 najważniejszych korzyści  z wdrożenia 
programu ATpracownia+ w Twojej szkole

Zrealizujesz cele podstawy programowej 
kształcenia informatycznego i zapewnisz dostęp 
do zalecanych przez MEN narzędzi edukacyjnych.
Wykorzystasz możliwości szerokopasmowego 
Internetu, zapewnianego za darmo przez 
Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.
Stworzysz przyjazne środowisko, które jest 
zalecane przy projektach zespołowych na 
lekcjach informatyki.
Rewelacyjna jakość w niskiej cenie.
Szybko oraz bezproblemowo uruchomimy 
i skonfigurujemy nowoczesną, kompleksowo 
wyposażoną pracownię komputerową w szkole. 
Każdy uczeń otrzyma własne konto na 
serwerze, dzięki któremu będzie miał dostęp 
do swojego pulpitu oraz zapisanych plików 
i projektów z każdego komputera w pracowni.
W nauce wykorzystasz możliwości pakietu 
Office 365 dla każdego ucznia (również do 
użytku domowego).

Zapoznaj się z dodatkowymi zaletami
Wydajne, poleasingowe zestawy komputerowe 
oraz serwer marki DELL.
Markowy sprzęt poleasingowy za niższą 
kwotę, który jest często lepszej jakości niż 
nowe komputery dostępne na rynku.
Kompleksowe wdrożenie pracowni komputerowej 
we wcześniej uzgodnionym, dogodnym terminie.
Indywidualne podejście do każdej ze szkół, 
możliwość modyfikacji oferty tak, aby jak 
najlepiej spełniała potrzeby.
Szkolenie kadry pedagogicznej.



AT Computers s.c.
ul. Poznańska 16a
62-020 Swarzędz

NIP: 777-325-09-61
REGON: 361613846

tel.: 61 625 68 57
fax: 61 278 67 69

biuro@atcomp.pl
www.atcomp.pl

Przykłady szkół na terenie Wielkopolski, które już skorzystały 
z programu ATpracownia+

Szkoła Podstawowa we Wronczynie,
Szkoła Podstawowa w Pobiedziskach,
Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w  Kostrzynie,
Zespół Szkół w Jarocinie,
Szkoła Podstawowa w  Cielczy,
Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Wąsowie,
Szkoła Podstawowa w  Łopiennie.

Skontaktuj się z nami

[Puste miejsce na wizytówkę].


