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ІНТРАСИСТЕМС — команда талановитих фахівців,
які працюють у сфері системної інтеграції
та високопрофесійної реалізації інноваційних
ІТ-проектів різної складності.

ІНТРАСИСТЕМС заявила про себе
на ринку високих технологій
у сфері IT в 2016 році, переслідуючи
головну мету — забезпечити бізнес
своїх замовників надійним,
ефективним та сучасним
фундаментом IT-інфраструктури.
ІНТРАСИСТЕМС надає широкий спектр комплексних послуг
із забезпечення повного життєвого циклу ІТ-проектів відповідно
до світових стандартів: консалтинг, аналіз і проектування, IT-аудит,
модернізація і розвиток IT-інфраструктури, впровадження бізнесдодатків, рішення в області безпеки, автоматизації та управління
інформацією, професійна технічна підтримка.

В ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ:
Професіоналізм та інновації
ІНТРАСИСТЕМС активно розвивається, залучаючи до своєї команди найкращих,
талановитих і досвідчених професіоналів. Наші фахівці регулярно підвищують
кваліфікацію і рівень знань, підтверджуючи результати успішною сертифікацією і
широким спектром спеціалізацій від світових лідерів ІТ-ринку.
Ми розуміємо переваги інновацій, відстежуємо нові тренди в ІТ-індустрії, керуємось
кращими ІТ-практиками, регулярно інвестуємо в розвиток нових компетенцій та розробку
власних рішень. Технології змінюються все швидше і, для того щоб бізнес наших клієнтів
займав лідируючі позиції, ми завжди маємо свіжий погляд на рішення будь-якої задачі.

Фокус на клієнта
Нашою сильною стороною є ретельне вивчення і глибоке розуміння бізнесу клієнта, а також,
накопичена галузева експертиза. Відкрита і прозора система взаємовідносин із
замовниками дозволяє нам виявляти нові потреби, і поширювати бізнес клієнтів за рахунок
розробки та впровадження нових видів послуг.
ІНТРАСИСТЕМС має власний «хмарний» ресурс і демонстраційну лабораторію. Це дозволяє
проводити тестування функціоналу, працездатності, сумісності різних ІТ-рішень, гарантувати
максимальну надійність та ефективність їх роботи на практиці.
ІНТРАСИСТЕМС володіє статусом Сервіс-партнера багатьох виробників і надає постійну
технічну підтримку впроваджених рішень в режимі 24х7х365. Для забезпечення
максимально швидкого відпрацювання інцидентів в компанії функціонує колл-центр та
виділена лінія технічної підтримки — Service Desk.

Партнерство з лідерами
Діяльність ІНТРАСИСТЕМС побудована на офіційному партнерстві з провідними
ІТ-виробниками. В активі компанії статуси і компетенції більш ніж 40 вендорів: IBM, Oracle,
Cisco, SAS, VMware, APC by Schneider Electric, Akamai, HPE, McAfee, Citrix, Forcepoint та інші.
Спектр їх рішень та гарантії якості дозволяють задовольняти найвибагливіші запити ринку,
пропонувати комплексні, ефективні, оптимальні, кращі в своєму класі технологічні ІТ-рішення.

Відповідальний бізнес
З моменту створення, ІНТРАСИСТЕМС взяла на себе зобов'язання — вести бізнес заснований
на принципах довіри, надійності та відповідальності перед клієнтами, підрядниками,
співробітниками і суспільством. У компанії затверджений і застосовується «Кодекс
корпоративної етики», розроблений відповідно до законодавства України та загальновизнаних
принципів і норм ділової етики.
Правове забезпечення господарської діяльності ІНТРАСИСТЕМС підкріплено будівельною
ліцензією на право здійснювати роботи, пов'язані зі створенням складних інженерних систем,
яка видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
Побудову системи менеджменту якості ІНТРАСИСТЕМС підтверджує сертифікат
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) міжнародного та національного державного
стандарту.
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦОДи, обчислювальна
інфраструктура:

Управління ІТ-процесами та
інфраструктурою:

Обчислювальна та телекомунікаційна
інфраструктура ЦОД

Моніторинг та управління
ІТ-інфраструктурою

Інженерна інфраструктура
та побудова ЦОД

Управління ІТ-послугами — ITSM

Техобслуговування і експлуатація ЦОД
Системи зберігання та обробки даних
Територіально розподілені
катастрофостійкі рішення

Базова ІТ – інфраструктура:

Управління ІТ-активами — ITFM
Організація служби ТП — SD
Управління рівнем
ІТ-обслуговування — SLM

Інформаційна безпека:

Фундаментальні рішення

Захист даних

Віртуалізація ІТ-інфраструктури

Безпека ІТ-інфраструктури

Віртуалізація робочих місць
і термінальний доступ

Моніторинг та управління ІБ

Бази даних
Системи резервного копіювання
та відновлення даних
Обстеження (аудит) ІТ

Телеком інфраструктура:

Захист від шахрайства
Захист прикладних систем та додатків
Мережева безпека
Відповідність вимогам регуляторів
Безпека АСУТП

Послуги:

Побудова телеком інфраструктури

Цифрова трансформація

Рішення для мереж операторського
класу

Послуги мережі ЦОД

Моніторинг, оптимізація, безпека
Технічна підтримка, супровід,
експлуатація

Інженерна інфраструктура:

Хмарні обчислення
Керовані послуги
Розробка ПО
Комплексний сервіс та ІТ-аутсорсінг

Консалтинг:

Системи вентиляції та кондиціонування

Інтеграційні рішення

Системи фізичної та пожежної безпеки
Структуровані кабельні системи

Розробка та впровадження портальних
рішень

Системи електропостачання

Розробка корпоративних додатків

НАШІ КОМПЕНТЕНЦІЇ — ВАШІ ПЕРЕВАГИ!

ПАРТНЕРИ
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ЗАМОВНИКИ
Аграрні системні технології

PASHA Bank

Альфа-Банк Україна

Поліграфічний комбінат «Україна»

Altyn Bank

ПРАВЕКС БАНК

Банк Восток

ПриватБанк

Vega

Промінвестбанк

Vodafone Україна

СБЕРБАНК

ВОЛЯ

Систем Кепітал Менеджмент

Dentsply Sirona

StarLightMedia

АСК «ІНГО Україна»

Укренерго

Київстар

Укрсоцбанк

Метінвест

Укртелеком

«Нова Пошта»

Укртрансгаз

ОТP Банк

FOZZY GROUP

Незмінно зростаючий інтелектуальний багаж, висока мотивація,
командна відповідальність за прийняття рішень, оперативність
і злагодженість внутрішніх процесів в компанії гарантують
замовникам ІНТРАСИСТЕМС очікуваний результат — якісний
продукт у заданий термін!

НАШІ КОМПЕНТЕНЦІЇ — ВАШІ ПЕРЕВАГИ!

СЕРЕД РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ:
Модернізація інженерної інфраструктури ЦОД
замовника Альфа-Банк Україна на базі
обладнання АРС by Schneider Electric;

Впровадження рішення для захисту баз даних
Imperva Data Base Firewall Virtual Appliance для
ПриватБанка;

Побудова відомчого рішення моніторингу
активностей привілейованих користувачів
на базі ONE IDENTITY SAFEGUARD
для замовників: Укртелеком, ВОЛЯ, ПриватБанк,
Vodafone Україна;

Розвиток і технічна підтримка рішення
відеоконференцзв'язку на базі продуктової
лінійки Polycom для Vodafone Україна;

Модернізація Indoor покриття
і поліпшення якості зв'язку 3G на базі
обладнання Nextivity для операторів мобільного
зв'язку Vodafon Україна і Київстар;
Комплексна технічна підтримка інженерної
інфраструктури ЦОД Альфа-Банк Україна;
Роботи з підвищення відмовостійкості ПЗ Oracle
для оптимізації продуктивності систем
оператора зв'язку Київстар;
Реалізація Інтернет-порталу Акціонерної
страхової компанії «ІНГО Україна» для взаємодії
з клієнтами та надання послуг страхування на
базі продуктової лінійки Oracle;
Цілодобова технічна підтримка опорної IP/MPLS
мережі замовника Укртелеком;
Модернізація систем зберігання даних на базі
дискових масивів DELL EMC Data Domain 9300
для замовника СБЕРБАНК;
Розгортання, міграція та налаштування рішення
SAS Marketing Automation для замовника
Альфа-Банк Україна;
Розгортання нової версії HP Service Manager
(Micro Focus) для автоматизації процесів служби
підтримки та управління ІТ-послугами
замовника Альфа-Банк Україна;

Впровадження рішення балансування
навантаження для процесінгового центру
на базі продуктів F5 Networks для
Альфа-Банк Україна;
Впровадження системи активного реагування
на інциденти інформаційної безпеки, статичної
та динамічної перевірки файлів на базі
рішення McAfee для Vodafone Україна;
Впровадження програмного рішення Rapid7
InsightVM з пошуку та управління
вразливостями, а також, оперативного
моніторингу нових загроз для замовників
Поліграфічний комбінат «Україна» та НАБУ;
Забезпечення контролю і захисту мобільних
пристроїв співробітників замовника
Укртелеком на базі рішення MDM від
MobileIron;
Впровадження системи виявлення та
управління вразливостями Tenable Security
Center для Fozzy Group;
Консалтингові послуги з побудови
безперервного процесу управління
вразливостями на базі рішення Nessus Pro для
ПриватБанка та на базі рішення Tenable SC для
Банка Восток;
Впровадження системи захисту WEB-трафіку
для запобігання витоку конфіденційної
інформації на базі продуктів Forcepoint
для Vodafone Україна.
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