
 
OpenWeb powstał aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie sektora 

NGO i małego biznesu na usługi IT dobrej jakości.

Mamy ambicję połączyć wysokie standardy pracy, terminowość i 
kompetencje charakterystyczne dla dużych korporacji z 

poczuciem wspólnej misji, familiarnością, samodzielnością 
pracowników typowych dla sektora NGO.

Aktywnie wspieramy środowisko open source przekazując 
donację na rozwój instalowanych przez nas systemów od każdej 

realizowanej umowy. Nie chcemy być pasożytami.

Otwarte rozwiązania sieciowe dla NGO i małego 
biznesu



Co możemy zrobić dla Was?

▪ Zdalne zarządzanie siecią LAN

• Zdalny dostęp do zasobów sieci LAN

• Konfiguracja dysków sieciowych i usług 
Dynamic DNS

• Aktualizacja oprogramowania stacji roboczych

• Helpdesk dla użytkowników

▪ Organizacja pracy zdalnej

• Microsoft Teams

• GSuite

• Inne aplikacje

►

▪ Consulting

▪ Ocena aktualności i wydajności systemów 
CMS oraz aktualizacja istniejących witryn 
opartych na systemach CMS

▪ Wdrożenia darmowych systemów CMS na 
bazie istniejących statycznych stron 
internetowych

▪ Szkolenia pracowników w obsłudze 
systemów CMS

▪ Konsultacje przy zakupie sprzętu i 
planowaniu budżetów projektów

▪ Kompleksowa budowa i obsługa 
stron internetowych w oparciu o 
bezpłatne systemy CMS

► Joomla!

► Wordpress

► Drupal

► Grav



▪ Stworzenie środowiska pracy w 
oparciu o rozwiązania darmowe lub 
komercyjne (np. Google Workspace, 
Microsoft 365)

▪ Konfiguracja oprogramowania do 
telekonferencji (Zoom, MsTeams, 
Meet, Skype)

▪ Całkowicie zdalny helpdesk dla 
użytkowników łącznie z konfiguracją 
komputerów i smartfonów.

▪ Szkolenia online dla członków 
zespołu

▪ Instrukcje i filmy szkoleniowe dla 
członków zespołu

Doświadczenie | Organizacja pracy zdalnej

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
▪ Organizacja pracy zespołu i realizacji seminariów dla 

studentów w oparciu o MsTeams
▪ Stały helpdesk i wsparcie w konfiguracji urządzeń

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
▪ Organizacja zdalnego nauczania w oparciu o GSuite i 

Google Classroom (400 uczniów i 150 nauczycieli)
▪ Szkolenie dla nauczycieli, filmy szkoleniowe dla 

rodziców i nauczycieli, stały zdalny helpdesk dla 
nauczycieli, uczniów i rodziców

Związek Harcerstwa Polskiego
▪ Organizacja pracy zespołu roboczego w oparciu o 

MsTeams (12 osób)
▪ Szkolenie dla członków zespołu, stały helpdesk i 

wsparcie w konfiguracji urządzeń



Doświadczenie | Zarządzanie siecią LAN

▪ Wdrożenie zdalnego zarządzania 
siecią

▪ Konfiguracja i opieka nad serwerami 
serii Microsoft Server

▪ Zdalna aktualizacja oprogramowania 
na stacjach roboczych

▪ Konfiguracja i monitorowanie sieci

▪ Konfiguracja usług, przekierowań i 
zdalnego dostępu do zasobów

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
▪ Zdalne zarządzanie siecią LAN (50 stanowisk)

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
▪ Zdalne zarządzanie siecią LAN (25 stanowisk)



Doświadczenie | Strony internetowe

▪ Opieka nad stronami internetowymi 
opartymi o CMSy na licencji Open Source

▪ Budowa stron internetowych w oparciu o 
systemy CMS na licencji Open Source.

▪ Programowanie PHP/SQL/Js (poprawki, 
modyfikacje, moduły, widgety)

▪ Integracje z systemami płatności i 
platformami sprzedaży online

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
▪ schuman.pl (Wordpress)
▪ schumanvolunteers.pl(Wordpress)
▪ arch.schuman.pl (Joomla CMS)

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Avalon
▪ avalon.pl (Joomla CMS)
▪ Integracja z PayU
▪ Moduły i komponenty na zamówienie (np. lista 

darczyńców, automatyczna wysyłka ulotek)

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA 
▪ od-waga.org.pl (Joomla CMS)

Fundacja Inna Przestrzeń
▪ Forum kontynent-warszawa.pl (phpBB)
▪ Integracja forum i skryptu strony
▪ Modyfikacje na zamówienie (np. system motywacyjny)

Caritas Polska (kompleksowa opieka nad stronami)
▪ caritas.pl (Wordpress CMS)
▪ tornister.caritas.pl
▪ wakacyjnaakcja.caritas.pl i inne

Ponadto:



▪ Zarządzanie serwerem wirtualnym

▪ Zarządzanie serwerem 
dedykowanym (systemy 
Linux/Windows)

▪ Konfiguracja domen i miejsc na 
strony www

▪ Konfiguracja serwera Apache, 
MySQL, postgreSQL, MsSQL

▪ Tworzenie, usuwanie, konfiguracja 
kont pocztowych

▪ Migracja kont pocztowych między 
systemami

▪ Zakup usług, consulting przy zakupie 
usług

Doświadczenie | Zarządzanie serwerami

Fundacja Centrum Cyfrowe Projekt Polska
▪ Serwer dedykowany fundacji (Debian Linux, OVH)
▪ Serwer wirtualny fundacji (nazwa.pl)

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
▪ Serwer wirtualny fundacji (nazwa.pl)

Citygames.pl Spółka Cywilna
▪ Serwer wirtualny firmy (dHosting.pl)

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
▪ Serwer wirtualny szkoły (iq.pl)

Ponadto:


