
ПРАЦЮЄМО 

В УМОВАХ

ВОЄННОГО ЧАСУ



Наш внесок в національну безпеку

та підтримку економіки

Як системний інтегратор #1 

в Україні ми чітко усвідомлюємо наші 

зобов’язання перед замовниками, 

партнерами та країною в цілому.

Саме тому ми продовжуємо працювати 

для вас, беремося за нові завдання, 

здійснюємо поточну підтримку ІТ-

інфраструктури та координуємося з 

ведучими вендорами-лідерами на ринку, 

щоб запрононувати найбільш вигідні 

пропозиції для українського бізнесу.



Розширюємо сферу своєї 

діяльності

На період воєнного стану ми готові також стати для 

вас хабом з постачання товарів першої необхідності:

матраців протигазів товарів

харчування
ліків



Наші компетенції в ІТ

Інформаційна
безпека
та захист інформації

Дата-центри
Хмарна 
інфраструктура 

Базова ІТ-
інфраструктура

Мережева 
інфраструктура

Інженерна
інфраструктура

Сервісна підтримка
та ІТ-аутсорсинг

Рішення для
медицини

Smart&Safe City

Інфраструктурне ПЗ
Виробництво ПК
та серверів



Спеціальні

пропозиції

для українських

компаній



Security Solutions. Cisco

Безкоштовні ліцензії на продукти, які допоможуть захистити

бізнес від кібератак:

• Duo Security: двох факторна авторизація та захист кінцевих 

точок (пропонується повноцінна ліцензія на 1 рік)

• Umbrella: хмарне рішення для захисту від загроз у Інтернеті

• Віртуальний міжмережевий екран

• Захист кінцевих точок

• Захист пошти

Тривалість ліцензії – 6 місяців з можливістю подовження

на розсуд Cisco (на деякі продукти строк може бути більше).

Також усі ліцензії, які закінчуються у березні-квітні, є можливість

подовжити на 30 днів.

Запит на info@it-integrator.ua

з темою листа «_Назва компанії_запит на рішення Cisco Security"

mailto:info@it-integrator.ua


Security Solutions. Fortinet

Безкоштовні trial-ліцензії на усі софтові рішення у 

сфері безпеки:

• NGFW

• Захист пошти

• Захист веб-ресурів

• Захист від DDoS

• Захист кінцевих точок та ін

Строк дії ліцензій - 60 днів з можливістю прологації.

Також є можливість вітермінувати строк платежу 

дистриб’ютору на півроку.

Запит на info@it-integrator.ua

з темою листа «_Назва компанії_запит на рішення Fortinet

mailto:info@it-integrator.ua


Security Solutions. Trellix

Безкоштовна ліцензія на MVISION 

Insights для аналізу загроз. 

Це проактивне рішення, що включає захист

кінцевих точок,

а також функції eXtended Detection

and Response (XDR).

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва 

компанії_запит на рішення Trellix»

mailto:info@it-integrator.ua


Security Solutions. Octava Defence

• Panda Adaptive Defense (EDR) - для компаній з кількістю 

співробітників до 100 осіб (WINDOWS, Mac OS) - 100 

безкоштовних ліцензій для забезпечення захисту та 

моніторингу можливих кіберзагроз. 

• CrowdStrike XDR (WINDOWS) - для компаній з кількістю 

персоналу більше 100 осіб - безлімітна кількість агентів для 

забезпечення захисту та моніторингу можливих кіберзагроз. 

• Перевірка web-ресурсів на наявність вразливостей за 

допомогою рішення Qualys з наданням повного звіту за 

результатами (1 замовник – 1 web-ресурс)

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва 

компанії_запит на рішення Octava Defence»

mailto:info@it-integrator.ua


Security Solutions. Bitdefender

Безкоштовна ліцензія на засоби кібербезпеки строком на 1 рік будь-якої компанії або 

державної установи в Україні. Пропозиція дійсна як для нової купівлі, так і для 

подовження існуючої ліцензії.

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва компанії_запит на рішення Bitdefender» 

mailto:info@it-integrator.ua


Security Solutions. Кібербункер

Фізично та логічно ізольоване від основних та 

резервних мереж середовище для зберігання 

конфіденційних даних. Допомагає ефективно 

захиститися від загроз типу ransomware.

Система постійно слідкує за цілісністю даних у сховищі. 

Інтелектуальна аналітика дозволяє виявляти масові видалення, 

шифрування та більш ніж 100 інших змін у файлах та базах даних. 

При цьому відновлення даних у випадку атаки відбувається за лічені 

хвилини.

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва компанії_запит 

на рішення Кібербункер»

mailto:info@it-integrator.ua


Security Solutions. Захищене 

обладнання

Застосування:

• робота з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, в тому числі з грифом “Т”, “ЦТ”, “ОВ”

• робота в автоматизованих комплексахё

Захист від витоку інформації технічними каналами:

• за рахунок побічного електромагнітного випромінювання

• по мережам електроживлення та заземлення

• через технічні засоби (“жучки”, “радіо-закладки”), які можуть бути встановлені в складові частини ЕОМ

Модельний ряд обладнання:

• Моноблок ЕОМ-ПМ

• Комп'ютер ЕОМ-П0 у форм-факторі tower

• Ноутбук ЕОМ-ПН

• Сервер ЕОМ-П1 у форм-факторі tower або rack-mount

• Інформаційно-обчислювальні машини та прилади самохідних об’єктів (системні блоки, сервери, монітори, 

джерела безперервного живлення тощо), стійкі до механічних та кліматичних впливів

• Інше мережеве та телекомунікаційне обладнання

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва компанії_запит на захищене обладнання»

mailto:info@it-integrator.ua


Routing Solutions. Cisco

Надання безкоштовного доступу до віртуальних 

роутерів CSR 1000V або більш нової платформи 

Catalyst 8000V

• Для замовлення CSR 1000V достатньо вказати Smart 

Account та Virtual Account.

• Для замовлення Catalyst 8000V з продуктивністю 

шифрування понад 250 Mbps – потрібна ліцензія HSEC.

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва 

компанії_запит на рішення Сisco Routing»

mailto:info@it-integrator.ua


Business Continuity. VMWare

В умоває воєнного стану рекомендуємо сконцентруватися також на питаннях 

безперервності ІТ-інфраструктури.

Ми готові допомогти у подовженні або поновленні контрактів щобо підтримки 

рішень VMWare на оптимальних умовах.

Рішення, що дозволяють організувати безперервність сервісів або простий 

перехід на резервні майданчики у разі катастроф:

• vSAN – програмно-визначена система зберігання, що дозволяє побудувати 

систему зберігання, розтягнуту на кілька дата-центрів.

• NSX-T – програмно-визначена мережева підсистема, що дозволяє будувати 

розтягнуті на кілька датацентрів мережі та забезпечити мікросегментацію мережі 

для її захисту

• Site Recovery Manager – система, що дозволяє автоматизувати сценарії 

перемикання на резервні майданчики за потреби.

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва компанії_запит на рішення 

VMWare»

mailto:info@it-integrator.ua


Business Continuity. Team Viewer

Безкоштовна ліцензія на рішення з організації віддаленого доступу до робочого 

столу строком на 1 рік для будь-якої компанії або державної установи в Україні. 

Пропозиція дійсна як для нової купівлі, так і для подовження існуючої ліцензії.

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва компанії_запит на рішення Team Viewer»

mailto:info@it-integrator.ua


Business Continuity. Amazon

Безкоштовний доступ до хмарної платформи AWS для розгортання резервного 

майданчику з метою розміщення частки інфраструктури або зберігання бекапу.

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва компанії_запит на рішення AWS» 

mailto:info@it-integrator.ua


Collaboration solutions. Cisco

Безкоштовні ліцензії на сервіс Cisco Webex для українських компаній незалежно від місця їх 

перебування. Тарифний план Annual Starter або Annual Business з опцією Call Me для 70 країн 

світу.

https://purchase.webex.com/?locale=en_UA&prom o=ukraine&utm_source=InProduct

Промокод для замовлення – ukraine 



Business solutions. Cardiomo

Передове, потужне та просте рішення для моніторингу здоров'я серця військових, поранених людей у лікарнях, а 

також співробітників на об'єктах критичної інфраструктури в режимі реального часу.

Cardiomo надсилає сповіщення, якщо штучний інтелект помічає проблему, яка потребує уваги.

Особливості виміру:

• ЕКГ/варіабельність серцевого ритму

• Температура шкіри/частота дихання

• Виявлення положення тіла/падіння

• Активність/якість сну

Як це працює:

Cardiomo пластир - Нашивка для носіння датчика для вимірів життєво важливих показників

Власні алгоритми - Дані аналізуються за допомогою власних алгоритмів для виявлення серцевих подій і 

надсилання сповіщень

Миттєві сповіщення - Пацієнти, родичі та медичні працівники попереджуються залежно від ситуації

Мобільний додаток - Додаток пацієнта показує зручну для користувача інформацію

CardiomoCloud - Хмарна аналітична система, сумісна з HIPAA

Запит на info@it-integrator.ua з темою листа «_Назва компанії_запит на рішення Cardiomo»

mailto:info@it-integrator.ua


Факти про ІТ-Інтегратор

1,3 млрд. грн. обіг за 2021 рік

№1 у рейтингу системних інтеграторів видань 

«ТОП 100» та «Бізнес»

Партнерство з понад 40 міжнародними 

вендорами

Понад 100 клієнтів рівня Enterprise

Філіальна мережа по всій Україні



Наші переваги

Досвід управління
високотехнологічними

проєктами

Власний штат 
кваліфікованих

ІТ-фахівців

Довіра сотні
клієнтів

Адаптація світового
досвіду до українських

реалій

Розробка рішень
з урахуванням бізнес-

задач клієнтів

Створення унікальних
продуктів



вул. Смоленська, 31-33, 

Київ, 03057, Україна

Teл.: +380 44 538 00 69

info@it-integrator.ua

www.it-integrator.ua

вул. Антоновича, 102, 

Львів, Україна

Teл.: +380 322 40 30 80

mailto:info@it-integrator.ua
mailto:info@it-integrator.ua
mailto:info@it-integrator.ua
mailto:info@it-integrator.ua
http://www.it-integrator.ua/

