Devino
Amiralul
nostru!
Solicită Audit IT

Aﬂă mai multe despre
auditul IT pe
www.startechteam.ro/audit-it

Noi suntem o echipă de locotenenți IT.
Tu te alături celor 500 de amirali IT care iși cresc afacerea
fără grija riscurilor IT. Descoperă beneﬁciile Amiralilor
Stelari pe www.startechteam.ro/amiral

Validează că afacerea ta este în siguranță si asigură-te că
exploatează toate soluțiile IT moderne.
Trimite-ne un mail pe welcome@startechteam.ro
sau sună-ne la (+40) 318 26 01 50.

Procema Parc, Calea Griviţei 136

Contact

Telefon: (+40) 318 26 01 50
Fax: (+40) 318 24 10 10
Email: oﬃce@startechteam.ro

www.startechteam.ro/teleorman
facebook.com/startechteam

SUCCESUL TĂU accelerat
de soluțiile și serviciile
noastre de SUPORT IT

Suport IT

Servicii IT

Soluții IT

Cine suntem noi?
Alături de noi, compania ta primește suportul IT de care afacerea și
angajații tăi au nevoie. În plus, lucrând împreună, venim cu soluții
pentru ca afacerea ta să poată deveni mai eﬁcientă.
Startech Team externalizează integral sau lucrează alături de
afaceri.

sau oferim angajaților tăi suportul tehnic necesar pentru evitarea
beneﬁciile tehnologiei în scopul dezvoltării accelerate.

Bogdan Tudor
CEO Startech Team
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Ce îți oferim

Suport IT

Ce obții alături de noi

• Staţii de lucru

Servicii IT
• Auditare IT

• Cablare ﬁzică

• Monitorizare

• Monitorizare video

• Reţele locale

infrastructură

• Control acces

• Rețele fără ﬁr

• Inventariere hardware

• Networking

• Securitate

afacerea ta, pentru a te
focusa pe obiectul tău

De 16 ani pe piață și 5
milioane de Euro cifra
de afaceri. Am crescut,
în principal, datorită
recomandărilor primite
de la clienţii noştri.

100%.
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Suntem încântaţi să ne
experienţa în scopul
de afaceri pentru cele
peste 500 de companii
care lucrează cu noi şi
pentru cei peste
37.000 de angajaţi.

Reușim să obținem
rezultate concrete
pentru clienții noștrii:
- angajați mai productivi
- acoperirea riscurilor
de nefuncționare
- asigurarea securității
- optimizarea costurilor
- susținerea dezvoltării

Soluții IT

• Wireless

• Sisteme de Operare

• Management al

• Telefonie

Server

licențierii

• Echipamente

• Backup de date

• Protecție Firewall

• Imprimante

• Protecţia accesului la
date

• Oﬃce365

• Salvări de date
• Găzduire Email
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Suport IT

De ce suntem renumiți?
CEA MAI MARE EXPERIENŢĂ
peste 150 de specialisti IT disponibili
• Peste 500.000 de cazuri rezolvate la clienți
• Cel mai mare număr de situaţii rezolvate cu succes
• Peste 7.000 de noi situaţii soluţionate în ﬁecare lună

CEL MAI MARE NUMĂR DE CERTIFICĂRI IT

CEL MAI BUN FEED-BACK AL CLIENȚILOR
98.000 de note de 10
• Incidentele rezolvate primesc un formular de feedback
• 27% din incidente evaluate și 98,8% primesc nota maximă
• Peste 1.000 de feedback-uri de performanţă evaluate lunar
ORIENTAȚI CĂTRE INOVAŢIE
Departament special de Research & Development pentru
•
• EaseeHelp Mobile
• Helpio App

RECUNOSCUTĂ CA LIDER AL INDUSTRIEI LOCALE
Nr. 1 din 2007
• Singura companie românească prezentă în studiul Pac
• Singura companie locală nominalizată la premiile ITPO 2012
• Cea mai premiată echipă de management din România
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Companii
medii

Companii
antreprenoriale

We make you stronger!

Your great success accelerated by our great support!

Soluții:

Soluții IT

• Email și Colaborare în Cloud (Oﬃce365)
• Email și Colaborare Instalate Local (Exchange
Server)
• Telefonie IP (IP Telephony)

Soluții de Protecție a Datelor și
• Colaborare: Oﬃce365 Email
• Infrastructură servere: IaaS
•
• Back-up al datelor: IaaS

• Servere de aplicații
• Comunicații Locale cu Fir/ fără Fir (Networking/
Wireless)
• Access Securizat la Resursele Interne (VPN)
• Cablare ﬁzică, Control Acces, Supraveghere Video,
Securitate (Physical Security)
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•
• Protecție a Rețelelor Locale (Firewall)
• Salvare Sigură de Date (Backup)

Solicită portofoliul complet cu cele
peste 70 de soluții IT care asigură
performanța și securitatea afacerii
tale sau accesează

Soluții de Colaborare

Soluții de Infrastructură IT
• Comunicații Locale cu Fir/ fără Fir (Networking/
Wireless)
•
• Cablare ﬁzică, Control Acces, Supraveghere Video,
Securitate (Physical Security)

Soluții de Virtualizare
• Infrastructură în Cloud (Azure)
• Virtualizare Locale (VMWare sau HyperV)
• Virtualizare Stații de Lucru (Citrix)

Soluții de Protecție a Datelor și
• Protecție a Rețelelor Locale (Firewall)
• Salvare Sigură de Date (Backup)
• Recuperare în caz de Dezastru (Disaster Recovery)
• Backup a Comunicațiilor (BGP)

Soluții de Management IT
•
Management)
• Inventariere Hardware (Inventory Management)
•
Management)
• ITSM

Solicită portofoliul complet cu cele
peste 70 de soluții IT care asigură
performanța și securitatea afacerii
tale
sau accesează
deosebit
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De ce contăm pentru tine

7

ANI

UN PARTENER PE TERMEN LUNG
Durata medie de contract a clienților
sunt alături de peste 10 ani de zile.

DISPONIBILITATE CRESCUTĂ A INFRASTRUCTURII
Disponibilitate a infrastucturii IT.
Soluții IT durabile. Doar echipamente de top de la liderii
industriei.

PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ
PENTRU FIECARE ANGAJAT
Reducere a întreruperilor IT care afectează angajații.
avarie înaintea apariției acestora.

O ÎNTREAGĂ ECHIPĂ DISPONIBILĂ PENTRU TINE
Intervenții realizate în mai puţin de o oră.
pentru rezolvarea rapidă a oricărei situații.

REZULTATE MAI BUNE PENTRU AFACEREA TA
Creşterea medie a cifrei de afaceri a clienţilor noștri.
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Cum reușim?
2

1
ECHIPA STELARĂ - STAR TEAM
Peste 150 de experți dedicaţi, instruiţi
securitate. 100% dintre administratorii

• Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician
• Windows 7, Enterprise Desktop Administrator
• Windows 8, Conﬁguring
Conﬁguring
• Windows Server 2008 Network Infrastructure, Conﬁguring
• Windows Server 2008 Network Infrastructure
• Windows Server 2008, Server Administrator

• 2007/2008 MCITP Vista

• Administering Oﬃce 365 for Small Business

www.startechacademy.ro.
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SOLUȚII MODERNE DE MANAGEMENT IT

Singura companie locală de servicii si soluții de suport
IT cu propriul department de research &
organizare detaliată a infrastructurii, inventarierea
licențiere, reducerea numărului de întreruperi și
control asupra livrării serviciilor IT.
Descoperă mai multe pe

3
PARTENERI ȘI CERTIFICĂRI
INTERNAȚIONALE
Gold Partner
• Messaging
• Small business
• OEM

• Mobility
• Devices and Deployment

Authorized Reseller

Silver Partner

Select Partner

• ISO 27001
• ISO 9001

Business Partner

• Kaspersky Endpoint Security and Management
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“Compania pe care ne-am bazat cu încredere. Termenele
propuse şi rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor noastre.
Startech Team se găseşte pe lista de selecţie pentru viitoare
colaborări. Recomandăm Startech Team pentru devotamentul
cu care se implică în proiecte.”
“De ce îmi place Startech Team? Pentru că e ca o femeie
frumoasă şi vrei să colaborezi cu ea. E ca un bărbat puternic pe
gândeşte dincolo de bariere, e ca un bătrân care te sfătuieşte
mereu cu înţelepciune, e ca un prieten pe care te poţi baza şi
care nu-ţi înşeală niciodată aşteptările.”

seriozitate, fapt care ne determină să ne gândim la o

“Sunt multe de spus despre colaborarea fructuoasă dintre noi,
dar de referinţă rămân cele 3 elemente care v-au consacrat:
răspundeţi cererilor rapid şi documentat, sunteţi preocupaţi
tehnologia IT nu are secrete pentru voi. ”

“E simplu! Am ales Startech Team
responsabilitate, ﬂexibilitate şi respect”
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pentru
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Servicii IT

Companii mari

Ce obții doar de la noi?
DISPONIBILITATE CRESCUTĂ A INFRASTRUCTURII
99,999% Disponibilitate a infrastucturii IT.
Monitorizare non-stop a funcționării și intervenții

We never let you down!

CEA MAI MARE DISPONIBILITATE A SOLUŢIILOR IT

Soluții

• Soluții de Virtualizare
- Virtualizare Locală (VMWare sau HyperV)
- Virtualizare Stații de Lucru (Citrix)

•
• Cloud Infrastructure
• Data Backup
•
• Cloud Managed Wireless
•
•

•
- Recuperare în caz de Dezastru (Disaster Recovery)

• Soluții de Infrastructură IT
- Comunicații Locale cu Fir/ fără Fir (Networking/
Wireless)
- Cablare ﬁzică, Control Acces, Supraveghere Video,
Securitate (Physical Security)
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• Monitorizarea permanentă a sistemelor IT

GARANTAREA CONTRACTUALĂ A LIVRĂRII
• Timp de intervenție
• Timp de rezolvare
• Disponibilitate a serviciilor

• Soluții de Management IT
Management)
- Inventariere Hardware (Inventory Management)
Management)

Solicită portofoliul complet cu cele
peste 70 de soluții IT care asigură
performanța și securitatea afacerii
tale sau accesează

CEL MAI REDUS TIMP INVESTIT DE CĂTRE TINE ÎN IT
• Organizare detaliată
• Inventariere completă
• Rapoarte de livrare a serviciilor IT

O ECHIPĂ DE SPECIALIȘTI PENTRU TINE

• Stabilitate datorită evoluției într-un mediu de lucru
deosebit
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