
Rozwiązania z oferty SMARTSKP™ usprawniające 
badania techniczne  zgodne z zaleceniami CEPiK 2.0 
AIDC C-Station, AIDC VPNSKP i AIDC MiniCloud SKP



„Zalecenia, rekomendacje i wytyczne bezpieczeństwa dla 
stacji kontroli pojazdów” wersja 15.06.2016

http://bit.ly/wytyczne-dla-skp

• Informacje dla STACJI KONTROLI POJAZDÓW (MC/COI)
prezentacja

http://bit.ly/informacje-dla-skp

http://bit.ly/wytyczne-dla-skp
http://bit.ly/informacje-dla-skp


Stacja komputerowa to:

• Rozwiązanie przygotowane we współpracy z firmą DELL specjalnie dla AIDC
Solutions

• Dobrane nowoczesne i wydajne komponenty
• Zintegrowany monitor z komputerem, bezprzewodowe akcesoria
• Dedykowana parametryzacja systemu operacyjnego pod CEPIK 2.0
• Instalacja i konfiguracja niezbędnych aplikacji dodatkowych
• Konfiguracja oprogramowania sieciowego dla klienta VPN pod CEPIK 2.0
• Instalacja zestawu kryptograficznego (SSL)

Certyfikat zgodności z CEPIK 2.0 wystawiony przez AIDC Solutions

AIDC C-StationTM 2 



AIDC VPNSKP
• Rozwiązanie przygotowane we współpracy z firmą T-mobile specjalnie dla 

AIDC Solutions
• Zgodne środowisko i parametry komunikacji sieciowej z CEPIK 2.0
• Niezawodne połączenie do Internetu i gwarancja dostępności usługi
• Stały i unikalny adres IP
• Bezpieczne korzystanie z publicznej sieci Internet
• Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Total Security dla CEPIK 2.0, 

najlepsze zabezpieczenie komputera m.in. przed wirusami oraz kradzieżą 
tożsamości  .Personalizowane do każdej SKP .

• Bezpieczny adres e-mail SSL do użytku w domenie @vpnskp.pl

AIDC VPNSKP



Zdalne wsparcie techniczne / informatyczne

• Szybki czas reakcji
• Dostęp w godzinach pracy stacji 7:00 – 22:00
• Większość usterek jest usuwanych do 30 minut
• Pomoc z zakresu komunikacji z CEPIK, SKP PRO (bez 

ingerencji w bazy danych), czytnik 2DDR
• Dedykowany klient TeamViewer, 2 kliknięcia i zdalny 

technik jest połączony

AIDC Technical Support



Podłącz i Pracuj

AIDC Solutions dostarcza sprzęt niezbędny do pracy.
Współpracujemy z takimi markami jak: Dell, Oki, Kaspersky, 
Microsoft, Cisco, Synology, Tp-Link, T-mobile i inne.
W ramach rozwiązania zapewniamy:
• Parametryzacje i konfiguracje sprzętu
• Zabezpieczenia
• Pomoc przy doborze odpowiedniego rozwiązania
• Zdalny serwis i wsparcie techniczne

Profesjonalny sprzęt IT



MiniCloud SKP jest bezpiecznym rozwiązaniem 
stworzonym z myślą o Stacjach Kontroli Pojazdów przez 

AIDC Solutions w współpracy z Synology i T-mobile. 
Zapewnia stabilną i ciągłą pracę z platformą CEPIK 2.0

AIDC MiniCloud SKP



KOSZTY

Koszt jednorazowy

• AIDC C-Station 2 ™     4.890,00 zł netto

AIDC C-Station 2 ™  w cenie specjalnie dobrane usługi gwarancyjne producenta:
3Yr Basic Warranty - Next Business Day – najpóźniej  w  następnym dniu roboczym
3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service - w miejscu użytkowania
3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive - ochrona danych dysku twardego

• AIDC MiniCloud SKP Prośba o kontakt.



KOSZTY

Koszt miesięczny

• AIDC VPNSKP 48,00 zł  netto

• AIDC Technical Support 45,00 zł netto

Razem           93,00 zł netto

93 zł na miesiąc to dużo?
Za możliwość prowadzenia badań zgodnych z CEPiK 2.0!

To koszt  zbliżony do jednego badania pojazdu, dzięki  naszym rozwiązaniom zyskujesz
2 -3 badania techniczne  w ciągu dnia.



Wszelkie zapytania lub zamówienia prosimy kierować na adres e-mail:

smartskp@aidc.pl

Józef Gawron
Tel. +48 600 969 555

Bartłomiej Gawron
Tel. +48 517 296 963


