


"ІТ-Інтегратор" – найбільший розробник і постачальник ІТ-рішень для корпоративного і державного 
секторів, що працює на ринку України з 5 грудня 2000 року. Компанія володіє широкою продуктовою 
лінійкою та високими компетенціями в області ІТ. Фокусуючись на передових технологіях, "ІТ-Інтегратор"
пропонує своїм клієнтам продукти і послуги, спрямовані на підвищення ефективності роботи та 
вдосконалення бізнес-процесів.

За версією журналу "Мережі та Бізнес" компанія "ІТ-Інтегратор" названа №1 на ринку системної інтеграції
України за підсумками 2016 року.

ХТО МИ?



Місія
Сприяти розвитку взаємовигідного партнерства між ІТ та бізнесом для
збільшення ефективності і прибутковості компаній завдяки впровад-
женню інформаційних технологій. Привносити в роботу компаній інно-
вації та кращі практики з використання ІТ, що здатні змінити бізнес на
краще.

Галузевий досвід
За роки успішного впровадження ІТ-рішень компанія встигла стати на-
дійним партнером для представників фінансового сектору, паливно-
енергетичного комплексу, телеком-операторів, ритейл-індустрії,
державного сектору, промисловості та ін.

Експертиза 
Команда компанії об'єднує досвідчених професіоналів, які мають компе-
тенції і підтверджені вендорами сертифікати за різними ІТ та інженер-
ними спеціалізаціями, а також молоді таланти, які вже сьогодні формують
технологічну ідеологію майбутнього.   

Компетенції 
"ІТ-Інтегратор" володіє високими партнерськими статусами від провід-
них світових виробників апаратних і програмних рішень, ліцензіями та
авторизаціями для проектування і реалізації комплексних проектів будь-
якої складності і масштабів.

Територіальне покриття 
Представники компанії працюють в найбільших містах по всій Україні,
забезпечуючи можливість реалізації проектів всією територією країни, а
за необхідністю – за кордоном, зокрема, послуги консалтингу та технічної
підтримки для корпоративного сегменту, а також підприємств малого і
середнього бізнесу.



ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?

Знання та досвід – наші головні цінності, якими ми готові ділитися. Якщо ІТ для Вас - не тільки
стаття витрат, а, в першу чергу, можливість для розвитку, ми знаємо, як допомогти Вашому
бізнесу стати краще.

Продуктовий портфель компанії охоплює всі ключові напрямки ІТ.



ІТ-інфраструктура

•  Системи обробки та зберігання даних
•  Віртуалізація серверів, робочих місць, додатків
•  Хмарна ІТ-інфраструктура
•  SaaS-рішення
•  Системи високої доступності
•  Мережева інфраструктура
•  Інфраструктурні програмні сервіси
•  Сервісна підтримка та аутсорсинг

Бізнес-рішення 

•  Контакт-центри та сучасні мовні технології 
•  CRM-системи і системи лояльності 
•  Засоби співпраці 

- Уніфіковані комунікації 
- Відеоконференцзв’язок 
- Корпоративні портали 
- Електронний документообіг





Інформаційна безпека

•  Консалтинг в області ІБ (оцінка рівня захищеності ІТ-інфраструктури, 
зовнішні та внутрішні сканування, тести на проникнення)

•  Безпека периметру корпоративної мережі 
- Системи запобігання вторгнень і міжмережевого екранування
- Системи фільтрації Web-, E-Mail-трафіку
- Системи захисту від атак на веб-додатки
- Протидія DDoS

•  Безпека внутрішньої мережі
- Системи управління доступом до мережі
- Системи контролю та управління мобільними пристроями 
- Системи моніторингу та аналізу мережевого трафіку 
- Системи управління вразливістю
- Системи аудиту і аналізу конфігурацій міжмережевих екранів 

•  Безпека даних 
- Системи захисту віртуальних середовищ 
- Системи захисту баз даних 
- Системи управління правами доступу до даних 
- Системи резервного копіювання 

•  Безпека кінцевих точок 
- Антивірусний захист, контроль портів введення-виведення, 
персональні FW/IPS, контроль запуску додатків 

- Посилена аутентифікація 

•  Комплексні рішення по забезпеченню інформаційної безпеки 
- Системи виявлення й запобігання атак "нульового дня" 
- Системи запобігання витоку даних 
- Системи управління привілейованими користувачами і паролями 
- Системи збору і кореляції подій





Дата-центри

•  Аудит і проектування різних підсистем ЦОД
•  Побудова високонадійної ІТ та інженерної інфраструктури
•  Побудова розподілених катастрофостійких ЦОД
•  Шифрування даних між ЦОД
•  Проектування, узгодження, реалізація інженерної 

інфраструктури відповідно до сертифікації
•  Uptime Institute
•  Побудова інфраструктури, що орієнтована на додатки (SDN, SDS)
•  Сервісна підтримка і аутсорсинг ЦОД

Інженерна інфраструктура

•  СКС-інфраструктура
•  Енергозабезпечення
•  Вентиляція і кондиціонування
•  Фізична безпека (системи контролю доступу, 

відеоспостереження, пожежна безпека, інтегровані 
комплекси безпеки та ін.)

•  Аудіовізуальні комплекси (кімнати переговорів, конференц-зали)
•  Digital Signage
•  Системи управління будівлею
•  АСУТП



ХТО НАШІ КЛІЄНТИ?

Нашими клієнтами стають компанії, які розуміють важливість сучасних технологій, і одна з цілей ведення
діяльності котрих - бути попереду своїх конкурентів на ринку.





ХТО НАШІ ПАРТНЕРИ?

Синергія та ефективна взаємодія з партнерами – запорука успішності наших проектів. 
Ми розуміємо, як важливо обирати надійних партнерів, за чиї рішення можна ручатися.



Ключові партнерські статуси

•  Cisco Gold Certified Partner
•  Oracle Gold Partner
•  NetApp Silver Partner
•  Dell EMC Gold Partner
•  VMware Solution Provider (Enterprise)
•  HPE Silver Partner
•  HP Partner First Gold Partner
•  IBM Gold Business Partner
•  Microsoft Gold Partner
•  Veeam Reseller (Silver)
•  Citrix Solution Advisor (Silver)
•  Huawei Authorized Partner
•  Riot Engineering, SIA: Reseller
•  McAfee Silver Partner
•  Panduit Business Partner 
•  Milestone Systems Platinum Partner
•  APC Elite Data Center Partner
•  Axis Authorized Partner
•  LG Electronics Authorized Partner
•  Hanwha Techwin Silver Partner
•  Agent VI Silver Partner
•  R&M Certificated Company
•  Legrand Authorized LCS Installer
•  Rittal Partner
•  Premium Line Authorized Installer
•  CommScope Netconnect Select Installation Partner 



ЧОМУ МИ?

Ціль кожного нашого проекту – створення можливостей для ще більш ефективного ведення 
бізнесу клієнта.



Орієнтація на бізнес
•  Розробка рішень з урахуванням бізнес-завдань і потреб клієнта
•  Створення унікальних продуктів – точки диференціації на ринку
•  Галузева спеціалізація 
•  Аналіз ефективності інвестицій
•  Адаптація під українські стандарти та реалії

Проектний підхід
•  Повний цикл реалізації проекту (аудит, проектування, впровад-

ження, введення в експлуатацію, сервісна підтримка, аутсорсинг)
•  Досвід управління високотехнологічними географічно-

розподіленими проектами
•  Проектування згідно з нормами ДБН, ГОСТ, провідними 

вендорськими методологіями, ITIL

Міжнародні стандарти
•  З 2014 року компанія щорічно проходить процедури 

фінансових перевірок силами незалежних аудиторів, 
підтверджуючи відповідність стандартам міжнародної 
фінансової звітності

•  Система управління якістю і система екологічного 
менеджменту сертифікована на відповідність вимогам 
стандартів ISO 9001:2015 та  ISO 14001:2015 відповідно

Європейські цінності
"ІТ-Інтегратор" входить до складу Міжнародної Бізнес Асоціації
(EBA), беручи активну участь в розвитку та інтеграції європей-
ських цінностей до українського бізнесу.



Офіс продажу:
вул. Смоленська, 31-33, 3 корпус
тел.: +380 44 538 00 69 
info@it-integrator.ua
www.it-integrator.ua


