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Firma Usługi Informatyczne Sławomir Tomasiewicz jest jednoosobową firmą działającą na rynku
informatycznym od 1998r. Wysoka jakość świadczonych przez mnie usług jest możliwa dzięki
integracji trzech, wzajemnie uzupełniających się źródeł doświadczenia zawodowego: pracy w
charakterze nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych, usług informatycznych
świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych i instytucji oraz pełnionej funkcji biegłego
sądowego w zakresie informatyki.

w zakresie:
- zawartości i analizy informacji na dyskach komputerów,
- dokumentacji przetargowej z zakresu informatyki (w tym w ramach
projektów unijnych),
- analizy zgodności SIWZ z wykonaniem zamówienia,
- audytów legalności oprogramowania komputerowego,
- audytów polityki bezpieczeństwa danych,
- oceny jakości sprzętu komputerowego i usług komputerowych,
- oceny technicznej urządzeń pod kątem likwidacji sprzętu
- autonomicznych i sieciowych systemów operacyjnych,
- sieci komputerowych,
- innych zleceń nietypowych

ANALIZA ZAWARTOŚCI PAMIĘCI MASOWYCH KOMPUTERÓW
Zakres usług:
- analiza zawartości pamięci masowych komputerów (w tym pod
kątem sposobu wykorzystania Internetu),
- badanie nośników danych i wyszukiwanie informacji na dyskach,
- wyszukiwanie i odczytywanie korespondencji elektronicznej
zapisanej na dysku twardym,
- wyszukiwanie i odczytywanie archiwów komunikatorów
Internetowych,
- odzyskiwanie utraconych haseł,
- badanie dzienników zdarzeń (logów) systemu operacyjnego,
- badanie historii przeglądanych stron w Internecie,
- sprawdzenie zasadności podejrzeń o nielojalność pracowniczą

POZOSTAŁE USŁUGI
SIECI KOMPUTEROWE
- projektowanie, budowa sieci komputerowych,
- konfiguracja i zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi (switch, router) – w tym Cisco,
- administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server i Novell,
TWORZENIE STRON WWW
- klasyczne strony internetowe - oparte są na języku tworzenia stron HTML,
- animowane strony internetowe wykonane w technologii flash
- systemy zarządzania treścią CMS
- strony internetowe w wersjach mobilnych (na tablety, smartfony)
SZKOLENIA CISCO
Prowadzę zajęcia na poziomach:
- IT Essentials: PC Hardware and Software
- CCNA Discovery 1 i CCNA Discovery 2.
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