ПРАЦЮЄМО
В УМОВАХ
ВОЄННОГО ЧАСУ.
ТРЕНДОВІ РІШЕННЯ

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 ІТінфраструктури та координуємося з
ведучими вендорами-лідерами на ринку,
щоб запрононувати найбільш вигідні
пропозиції для українського бізнесу.

Напрямки ІТ, в яких ми можемо бути
корисними

Інформаційна
безпека
та захист інформації

Дата-центри

Хмарна
інфраструктура

Базова ІТінфраструктура

Мережева
інфраструктура

Інженерна
інфраструктура

Сервісна підтримка
та ІТ-аутсорсинг

Рішення для
медицини

Smart&Safe City

Інфраструктурне ПЗ

Виробництво ПК
та серверів

Наші компетенції

Gold Integrator

Platinum Reseller

Enterprise Partner

Gold Partner

Elite Partner

Platinum Partner

Gold Partner

Silver Partner

Partner Network Member

Gold Partner

Advanced Partner

Silver Partner

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

Трендові
рішення

Кібербункер
Фізично та логічно ізольоване від основних та резервних мереж
середовище для зберігання конфіденційних даних. Допомагає
ефективно захиститися від загроз типу ransomware.
Що дає:
•
•
•
•

цілісність резервних копій
відновлення даних у випадку атаки відбувається за лічені хвилини
захист від складних кібератак
інструменти для розслідування кіберінцидентів

Міграція у Cloud
Хмарні платформи
(безкоштовний доступ до року надається за запитом):
•
•
•
•

Amazon Web Services
Microsoft Azure
VМware Cloud on AWS
Oracle Cloud

Наші послуги:
• Аудит ІТ-інфраструктури для оцінки готовності міграції
• Консультації у виборі платформи
• Розробка плану міграції
• Резервне копіювання у хмару
• Післяаварійне відновлення
• Керування хмарною інфраструктурою
• Послуги з кібербезпеки

Безперервність бізнесу
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.
• Оновлення сервісних контрактів та програмного забезпечення на оптимальних
умовах для підвищення рівня кібербезпеки та функціоналу

Захищене IT- обладнання
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

Комунікаційне рішення LINX PTT
Об'єднує технології зв'язку, відстеження та безпеки в єдине, просте у використанні, безперебійне
рішення, по суті перетворючи Android/iOS смартфон на професійний пристрій радіозв'язку з усіма
функціями двостороннього зв'язку.
Основні функції:
•
•
•
•
•
•
•

Групові, приватні та спеціальні дзвінки
Інтерактивна карта/GPS відстеження
Аварійні тривоги з тривожною кнопкою (SOS)
Обмін текстовими повідомленнями/обмін файлами
Незалежно від оператора (3G, 4G LTE, Wi-Fi, приватна або гібридна
мережа передачі даних)
Сумісність з аксесуарами PTT, захисні пристрої, які можна носити
Позиціонування в приміщенні за допомогою маяків BLE

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, для для виявлення
серцевих подій і надсилання сповіщень

Радіозв’язок
В умовах воєнного часу важлива наявність надійного і
безпечного засобу зв'язку. Ми рекомендуємо
інноваційні рішення комунікацій на базі продуктів
компанії Motorola Solutions:

•
•
•
•

наземний мобільний радіозв’язок
LTE-рішення для громадської безпеки
програмне забезпечення для функціонування
ситуаційних центрів
відеонагляд та аналітика.

"ІТ-Інтегратор" має найвищий статус партнерства від
виробника - PLATINUM CERTIFICATE OF AUTHORIZATION
та прямий контракт, що дозволяє здійснювати швидкі
поставки продукції.

Відеонагляд. Оптичні камери
Для оперативного моніторингу в умовах бойових дій незамінними є
оптичні камери з аналітикою виявлення людей і транспортних
засобів. Вони здатні автоматично фіксувати та розпізнавати
інформацію щодо типу об’єкта та низки його параметрів.
Ключові характеристики камер:
• Висока розподільча здатність
• Якісна відеоаналітика об’єктів
• Автоматичне повідомлення оператора про загрозу
• Можливість перегляду та отримання даних на
мобільних пристроях
• Надійність роботи у складних умовах
• Широке охоплення та деталізація об’єктів на
великій відстані.
• Можливість підключення зовнішніх джерел звуку
• Кіберзахищеність
• Виробництво – країни ЄС та Канада

Відеонагляд. Тепловізаційні камери

Тепловізійні камери надзвичайно затребувані у
зонах бойових дій. Ефективність їх використання
важко переоцінити.
Стеження за допомогою тепловізійних IP-камер
відбувається дистанційно та непомітно.
Вони стануть у нагоді для закриття міського
периметру, а також об’єктів критичної інфраструктури,
таких як ТЕЦ, АЕС, військових об’єктів та ін.

Відеонагляд. Переносні системи
Високомобільні (переносні, автономні) системи відеоспостереження
необхідні для захисту військових об’єктів, населених пунктів, ділянок з
потенціалом виникнення заворушень, для прикриття флангів,
забезпечення прикордонного контролю, відстеження ситуації на
об’єктах критичної інфраструктури з можливістю організації негайного
реагування та інших ключових завдань.
Перевагами таких систем є швидке розгортання, відсутність
обмежень у місці встановлення, а також наявність відповідних
комунікацій.
Ключові характеристики:
• Легке транспортування та переміщення
• Миттєве встановлення за кілька хвилин
• Безперервний запис до 6 днів без підзарядки
• Підтримка GSM та GPS
• Оптика з високою роздільною здатністю
• Можливість оснащення тепловізорами (опція)
• Дистанційне керування запуском та вимкненням
• Робоча температура від -30°С до +60°С.

Модульні ЦОД
Швидке розгортання надзвичайно енергоефективних
модульних центрів обробки даних потужністю від 10 до 80 кВт.
•
•
•
•

збираються як конструктор на локації
розміри - під потреби замовника
проєктуються в комплексі: конструктив, інженерна та ІТінфраструктура
оснащуються обладнанням провідних виробників

Склад рішення:
•
•
•
•
•
•

система безперебійного електропостачання
система кондиціонування
шафи для ІТ-обладнання
системи безпеки
автоматична установка газового пожежогасіння
система моніторингу

Про нас
1,4 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

Наші переваги

Досвід управління
високотехнологічними
проєктами

Власний штат
кваліфікованих
ІТ-фахівців

Довіра сотні
клієнтів

Адаптація світового
досвіду до українських
реалій

Розробка рішень
з урахуванням бізнесзадач клієнтів

Створення унікальних
продуктів

вул. Сім'ї Бродських, 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

