
SOLUȚII HIGH TECH
SISTEME INTEGRATE 
CU PROFESIONALISMUL

Digitalizarea înseamnă transformarea interacțiunilor, 
comunicațiilor, relațiilor, funcțiilor de business și a 
modelelor de afaceri în procese digitale, care adesea 
se reduc la o combinație între digital și fizic.

Provocările pe care companiile și instituțiile din toată lumea 
și din toate domeniile le întâlnesc sunt de 3 tipuri:

  Cum se adaptează la această transformare astfel încât să valorifice  
     digitalizarea centrată pe cloud și orientată spre mobilitate?

  Cum gestionează cantitatea foarte mare de informații și cum  
     folosesc instrumentele de tip analitics – având nevoie de oameni  
     pricepuți și procese clar definite?

  Cum folosesc digitalizarea ca sursă de inovație pentru clienții lor?  
     Cum să conceapă produse și servicii noi cu valoare adăugată în 
     așa fel încât să genereze creștere economică?

Digitalizare
Oferim ajutor companiilor și instituțiilor să facă față schimbărilor 
rapide și complexe din industria IT. Prin serviciile noastre dedicate 
transformării digitale, vă ajutăm să implementați și să beneficiați 
de tehnologii digitale pentru a perfecționa modelul Dvs. de 
afaceri, procedurile de lucru și să generați noi venituri și noi 
oportunități de producere a valorii. 



Ce câștigi dacă
 lucrezi cu noi?

SOLUȚII INTELIGENTE
Vei avea modalități digitale care să crească 
eficiența procedurilor de lucru.

SISTEME COMPLETE ȘI CONVERGENTE
Vei avea un partener care să-ți ofere suport și 
consultanță de la început, pe parcursul implementării 
și după, atfel încât soluția pe care o alegi să fie cea 
optimă.

COSTURI OPTIMIZATE
Îți construim soluții personalizate care se potrivesc 
cu modelul tău de afaceri și eliminăm astfel costurile 
suplimentare.

SECURITATEA DATELOR
Vei avea o rețea securizată, datele tale vor fi în 
siguranță și vor rămâne protejate împotriva accesului 
neautorizat.

ECHIPĂ DE ÎNCREDERE
Experiența și expertiza noastră adunată în mai mult de 
20 de ani ne permit să ținem ștacheta calității ridicată.

STUDII DE FEZABILITATE
Realizăm studii complete de fezabilitate pentru proiecte 
de transformare digitală, dedicate companiei Dvs. sau 
instituției pe care o reprezentați.

DOCUMENTAȚII TEHNICE
Identificăm soluțiile care maximizează beneficiile 
digitalizării și elaborăm documentația tehnică necesară 
implementării. 

SOLUȚII COMPLETE DE INFRASTRUCTURĂ
Implementăm soluții complete de infrastructură pe care 
vor fi construite procesele de digitalizare. Pentru toate 
sistemele furnizate asigurăm service pe perioada de 
garanție și post garanție pe bază de contract.

Servicii și
produse



rețea de date certificată 
Cat 5a, 6, 6a, 7, 8
i.  Certificator FLUKE DSX2-8000W
ii. Analizor Ethernet OneTouch AT G2
iii. Personal certificat: Cabling Certified Test 
Technician

telefonie IP
i. Fortinet Partner : FortiFone IP

servere
i. HPE Servers

soluții de disaster recovery: 
backup pentru date esențiale
i. HPE Storage

calculatoare portabile 
și/sau de birou (fixe)

securitate cibernetică
i. Fortinet Partner : routere, firewall

wifi 4/5/6
i. Proiectare asistată EKAHAU PRO
ii. Validare implementare EKAHAU SIDEKICK
iii. Inginer certificat: ECSE Ekahau Wireless 
Design

rețele fibră optică SM, MM



NETCOM ACTIV SRL
Jud. Suceava, Com. Şcheia,
Str. Humorului, Nr. 58

Telefon/Fax: 
0230 521 268
0330 402 000

E-mail: office@netcom-activ.ro
Website: www.netcom-activ.ro

CONTACT
Află mai multe despre cum 
te putem ajuta și cere o ofertă!

Integrator de soluții
Fiind cel mai mare integrator de soluții de telecomunicații și 
securitate din Suceava, avem capacitatea dovedită de a gestiona o 
gamă largă de produse de la diferiți furnizori, de a le asambla și a le 
îngloba în proiecte de succes.

Expertiză
Experiența oamenilor care lucrează la noi și cursurile de calificare 
la care au participat ne permit să ținem ștacheta calității ridicată. 
Bazându-ne pe experiența acumulată în peste 2 decenii, știm să 
găsim cea mai bună soluție în fiecare situație și să o implementăm 
cu succes.

Service în garanție și post garanție
Pentru toate sistemele furnizate asigurăm service pe perioada de 
garanție și post garanție pe bază de contract.

Responsabilitate socială 
Credem cu tărie în importanța susținerii inițiativelor sociale corecte 
și oneste, de aceea am tratat și tratăm cu mare responsabilitate 
implicarea companiei în astfel de programe.

Proiectele reprezentative pe care le-am implementat 
reprezintă cartea noastră de vizită:


