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Хүссэн газраасаа
ажиллахад тань туслах
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Технологийн 
шийдэл

Хүссэн газраасаа 
ажиллахад тань туслах 
Microsoft корпорацийн 

шийдлийг танай 
байгууллагад зайнаас 

суурилуулж өгнө

Аюулгүй
байдал

Багийн 
ажиллагаа

Remote
IT support

Танай байгууллагын 
мэдээллийн аюулгүй 

байдлыг хангах 
Multi factor 

authentication болон 
бусад хамгаалалтуудыг 

багтаасан
 

Үүлэн дээр өөрийн 
файлуудаа байршуулах, 

түүндээ дурын 
төхөөрөмжөөс хандах 

болон үүлнээс 
хуралдах, хамтдаа нэг 
файл дээр ажиллах,  

багийнханыхаа 
гүйцэтгэлийг хэмжих, 

дүгнэх боломж

Мэргэжлийн сертификат 
бүхий инженерийн баг 
танд зайнаас үйлчилгээ 

үзүүлэхээс гадна 
мэдлэгийн сангаас өөрт
 тулгарсан асуудлыг 24/7

шийдэх, мэдээллийн 
технологийн тайлан 

авах боломж

support@mogulss.mn www.mogulss.mn

БАГЦЫН ДАВУУ ТАЛУУД



ҮҮЛЭНД ОФФИСОО 
бүтээх багцын сонголтууд

QUARANTINEQUARANTINE NEW NORMALNEW NORMAL SEASONALSEASONAL

245,000₮117,500₮98,500₮
21 ХОНОГ21 ХОНОГ 1 САР1 САР 3 САР3 САР

(Нэгж хэрэглэгчийн) (Нэгж хэрэглэгчийн) (Нэгж хэрэглэгчийн)



Дэлхий даяар олон сая ажилчид хөл
хорионы дараа ч байнгын эсвэл

хэсэгчлэн гэрээсээ ажиллах сонголтыг
хийсээр байна. Харин танай байгууллага 

NEW NORMAL-д бэлэн үү?

Хүссэн газраасаа
ажиллахад тань туслах

ТЕХНОЛОГИЙН
ШИЙДЭЛ 



Хорин нэгдүгээр зуунд ямар
бизнесүүд хамгийн амжилттай явж

байна вэ? Хэлэхэд хялбархан,
түрүүлж үүлэн технологи руу

шилжиж чадсан бизнесүүд. Үүлэн
оффистой байхад өөр байршлаас

ажилласан ч, өөр улсын иргэдийг
ажилд авсан ч ажил саадгүй

үргэлжлэх боломжтой.

БИЗНЕСЭЭ 
хэвийн үргэлжлүүлэх

боломж



БАГИЙН
АЖИЛЛАГАА

Байгууллагын ажилтнууд баг,
хэлтэс, өрөө, оффис гээд олон

зүйлээр тусгаарлагддаг. Үүнээс
болж тогтмол бие биетэйгээ

харилцаад байдаггүй. Харин энэ
асуудлыг онлайнаар шийдвэрлэх

боломжтой.



АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫГ

Байгууллага бүр өөрсдийн дотоод
сүлжээ, хамгаалалтын системтэй

байх албагүй. Харин ҮҮЛЭН
ОФФИС таны аккаунтын аюулгүй

байдлыг хангах Multi factor-
authentication болон бусад

хамгаалалтыг багтаасан.

хангасан



Олон улсын сертификаттай,
олон төрлийн мэдлэг

туршлагатай инженерийн баг
танд ЗАЙНААС үйлчилхээс

гадна МЭДЛЭГИЙН САН-гаас
өөрт тулгарсан асуудлаа 24/7

шийдэх боломжтой.
 

REMOTE IT
SUPPORT

Мэдлэгийн 
сан

Дуудлагын 
төв

 

Мэргэжлийн
инженерийн баг



МЭДЭЭЛЛИЙН
ТЕХНОЛОГИЙН

ТАЙЛАН
Мэдээллийн технологийн тайланг

тогтмолжуулснаар мэдээллийн
технологийн стратегийг үнэн бодит

мэдээлэлд тулгуурлан
боловсронгуй болгох, эрсдэлийг

үнэн зөв тооцох давуу талыг
хэрэглэгчид олгодог.



Бизнесийн ертөнцөд цаг бол
мөнгө. Мэргэжлийн
сертификат бүхий

инженерийн багийн дэмжлэг
туслалцаа болон Microsoft-н

хүчирхэг технологийн
шийдлийг цаг алдалгүй

цогцоор нь авснаар
хэрэглэгчийн бизнес

тасалдахгүй байх нөхцөлийг
бүрдүүлдэг. 

Могул Сервис энд Саппорт ХХК

Амжилт!

77312424

support@mogulss.mn

www.mogulss.mn


