


Актуальні факти

20 років на українському ІТ-ринку

№1 у рейтингу системних інтеграторів «ТОП 100»

1,1 млрд. грн. обіг за 2020 рік

Партнерство з понад 40 міжнародними 

вендорами

Понад 100 клієнтів рівня Enterprise

Філіальна мережа по всій Україні



Ключові партнери

Gold Partner Silver Partner Gold Partner Gold Partner

Gold Partner Gold Partner Silver Partner Gold Partner

Elite Partner Authorized Partner Authorized Installer Gold Partner

Більше інформації: https://it-integrator.ua/partners

https://it-integrator.ua/partners


Галузева специфіка

Промисловість
Державні
організації

Комунальні
підприємства

Транспорт

ПЕК Торгівля

Банки та 
страхування

Cфера послуг



Ключові клієнти



Напрямки діяльності

Інформаційна
безпека
та захист інформації

Дата-центри Хмарні сервіси 

Базова ІТ-
інфраструктура

Мережева 
інфраструктура

Інженерна
інфраструктура

Сервісна підтримка
та ІТ-аутсорсинг

Рішення для
освіти та медицини

Smart&Safe City

Програмне
забезпечення

Виробництво ПК
та серверів



Інформаційна безпека та 

захист інформації

• Безпека периметра корпоративної мережі (NGFW / NGIPS, web 

application firewall, системи фільтрації трафіку, захист від DDOS)

• Безпека внутрішньої мережі (управління доступом, BYOD, 

Vulnerability Management, Firewall Audit)

• Безпека даних (віртуальних середовищ, баз даних, backup, IRM, DLP)

• Безпека кінцевих точок (антивірусний захист, персональні FW / IPS, 

контроль запуску додатків)

• Системи збору і кореляції подій (SIEM)

• Системи виявлення / запобігання атак «нульового дня» (Advanced 

Malware Protection)

• КСЗІ (комплексна система захисту інформації)

• Проєктування, виготовлення та проведення спеціальних досліджень

техніки, захищеної від витоку інформації

Реалізовані проєкти:

• ДТЕК

• НБУ

• КМУ

• МА Бориспіль

• Укрзалізниця



Дата-центри

• Аудит і проєктування всіх підсистем ЦОД

• Обчислювальна, мережева інфраструктура та інфраструктура

зберігання даних

• Розподілені катастрофостійкі ЦОД

• Гіперконвергентні системи

• Побудова інфраструктури, орієнтованої на додатки (SDN)

• Шифрування даних між ЦОД

• Сервісна підтримка і аутсорсинг ЦОД

Реалізовані проєкти:

• АБ «Південний»

• Кредобанк

• Національний Банк України

• Укртелеком



Базова ІТ-інфраструктура

• Обчислювальна інфраструктура на базі х86, RISC-серверів

• Бази даних

• Системи високої доступності

• Хмарна інфраструктура

• Системи віртуалізації

• Віртуалізація робочих місць

• Системи зберігання даних

• Аудит, проєктування, впровадження, підтримка

Реалізовані проєкти:

• Національна Служба Здоров’я

• Укрзалізниця

• Фіскальна служба

• Кредобанк



Мережева інфраструктура

• Локальні мережі

• Розподілені корпоративні мережі

• WAN-оптимізація

• Бездротові мережі Wi-Fi з сервісом геолокації і розширеною аналітикою

• Програмно-керовані мережі (SDN)

• Системи управління мережевою інфраструктурою

• Оптимізація передачі мережевого трафіку

• Уніфіковані комунікації

• Аудит, проєктування (включаючи методологію Cisco Advocacy)

Реалізовані проєкти:

• Кабінет Міністрів України

• Готель «Aloft» (Marriott)

• Національний Банк України

• Укрнафта

• Концерн Галнафтогаз



Інженерна інфраструктура

• Структуровані кабельні системи

• Електротехнічні рішення

• Системи кондиціонування

• Фізична безпека: системи контролю доступу; 

відеоспостереження; пожежна безпека; охоронна

сигналізація; інтегровані комплекси безпеки та ін.

• Аудіо-візуальні комплекси

Реалізовані проєкти:

• Арселор Міттал

• Азовсталь

• Київенерго

• Адмірал Клуб

• Готелі Спорт, Aloft



Smart&Safe City

• Єдиний командний центр контролю та управління

• Міський центр обробки даних

• Контакт центр

• Універсальна транспортна мережа

• Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження і 

відеоаналітики

• Система моніторингу та управління дорожнім трафіком і 

громадським транспортом

• Управління паркувальним простором

• Моніторинг навколишнього середовища

• Управління освітленням

• Міський портал 

Реалізовані проєкти:

• Запорізька міська рада

• Луцький міський центр

Більше інформації: https://smartcity.it-integrator.ua/

https://smartcity.it-integrator.ua/#rec235225199


Prime Computers

Виробничий підрозділ Prime Computers є одним

з лідерів на українському ринку ПК.

На даний момент Prime Computers пропонує 5 

моделей сучасних комп'ютерів, в тому числі

з можливістю індивідуальних замовлень під

клієнта.

Конвеєрний тип виробництва дозволяє забезпечувати

великі виробничі потужності:

• до 100 серверів в місяць

• до 2500 ПК в місяць

Система управління якістю та система екологічного

менеджменту розробки продукції сертифікована

відповідно до  ISO 9001-2015 та ISO 14001-2015



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
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