
Беремо на себе Ваші ІТ завдання, щоб Ви зосередились на головному



Про компанію

Компания ITSG - системний інтегратор, який
надає повний комплекс ІТ послуг.

 З 2007 року ми надійний партнер
для підприємств різних видів
діяльності та галузей.

 Ми співпрацюємо з провідними
світовими виробниками ІТ
обладнання і програмного
забезпечення.

 Ми пропонуємо вам тільки сучасні
рішення, які підвищать
ефективність Вашого бізнесу.

 Ми керуємось принципами
економічності, об’єктивності,
відповідальності, екологічності і
конфіденційності.



Ми удосконалюємося! 

10 років розвитку, щоб вирішувати всі ваші ІТ завдання.

 З моменту створення, наша команда розвивалася, розширюючи спектр послуг нашим 
клієнтам.

 На сьогоднішній день ми надаємо повний пакет ІТ послуг, включаючи поставку 
обладнання.



Напрямки діяльності

ІТ-аутсорсинг

 Обслуговування ІТ 
інфраструктури
 Аутсорсинг персоналу
 ІТ інфраструктура «під ключ»
 Служба Service Desk

Хмарні сервіси

 Віртуалізація ІТ інфраструктури
 Віртуалізація офісу
 Хмарні обчислення
 Хмарне зберігання даних 

Мережі

 Проектування та монтаж 
локальних мереж
 Побудова бездротових систем
 Створення територіально-
розподільних систем (СТРС)

 Система відеоспостереження;
 Система контролю і управління 
доступом
 Безпечне сховище даних
 Інформаційна безпека

Системи безпеки

IP-телефонія

 Налаштування ІР-телефонії
 Віртуальна ФТС для офісу
 Інтеграція ІР телефонії і CRM

Поставки обладнання

• Комп’ютерів і комплектуючих
• Серверного і мережевого 

обладнання
• Система безпеки
• Обладнання для СКС



Преимущества ITSG

Вирішення 100% 
поставлених завдань

Комплексна 
пропозиція послуг

Технічна 
підтримка 24/7

Оптимальні рішення

Високопрофесійна 
команда

Гарантія якості 
послуг SLA



Як ми працюємо?
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Ви 

повідомляєте 
нам про свої 
завдання та 

потреби

Проводимо аудит 
вашої ІТ 

інфраструктури

Пропонуємо Вам 
декілька варіантів 

вирішення

Впроваджуємо 
ідеальне рішення

Забезпечуємо 
супровід Вашої ІТ 
інфраструктури

Проектування та супровід Вашої ІТ інфраструктури спеціалістами компанії  ITSG 
– Ваша конкурентна перевага.



Наша команда

 Наша команда має великий досвід в установці та налаштуванні програмного 
забезпечення, а також надання консультаційних послуг.

 Технічна служба компанії нараховує більше 10 кваліфікованих системних інженерів, 
декілька монтажних бригад і груп швидкого реагування.

 Чітко визначаємо потреби клієнта і пропонуємо найбільш оптимальний варіант 
вирішення проблеми.

Проекти, якими ми пишаємося

294

Відеокамери 
встановлено в проектах 

відеоспостереження

98 
Хмарних робочих 
місць створено в 

проектах віртуалізації 
офісу клієнта

876
Робочих місць 

обладнано в проектах 
обслуговування ІТ 

інфраструктури 
підприємств



Ми виконуємо проекти по всій території України.

Географія проектів ITSG



Наші клієнти

Елітні ванні кімнати

Виробництво 
самоклейкої стрічки

Виробництво і монтаж 
світлопрозорих 

конструкцій

Один із найбільших 
українських операторів 

охоронних послуг

Міжнародні залізничні 
перевезення

Офіційний імпортер і 
вистриб’ютор  побутових 
приборів Kaiser в Україні

Ексклюзивний імпортер 
продукції фірми BODE 

Chemie GmbH (антисептики, 
дезінфектанти)

Великий дистриб’ютор 
електроніки, 

відеоспостереження, 
запасних частин і аксесуарів

Забезпечення насінних 
заводів і виробників 

препаратами та обладнанням 
для обробки насіння

Міжнародний холдинг, 
виробник холодильної і 

торгової техніки



“Спасибо ITSG за помощь в 
решении наших 
компьютерных проблем. 
Компания ITSG спасла нас от 
крупных проблем и потерь 
денег. Рекомендую ITSG для 
решения сложных и 
нестандартных задач по 
обслуживанию сетей, 
серверов и компьютеров”.

Директор ТОВ
«Европартс» Тижук Т.П.

“Сотрудников компании «ИТС 
ГРУП» отличает 
внимательное отношение к 
потребностям клиента, 
умение быстро найти 
оптимальное решение 
проблемы, глубокие 
профессиональные знания и 
высокопрофессиональная 
командная работа”.

Директор Представництва 
«Kaiser» в Україні Курило С. В. 

“За время нашего 
сотрудничества с ITSG не 
было ни одной нерешенной 
проблемы – они брались за 
все, что им поручали и 
справлялись. К ним всегда 
можно дозвониться, если что-
то нужно срочно, решают 
вовремя”.

Директор ТОВ «Киевская 
Пивная компания-Холод» 
Бахно В.П.

Відгуки наших клієнтів



Ми готові відповісти на всі Ваші запитання!

Адреса: м. Київ, вул. Дружківська 10, оф. 304 П

Телефон: +380 44 233 1001 

E-mail: sales@itsg.com.ua

Веб-сайт: www.itsg.com.ua

Контакти


