
SOLUȚII HIGH TECH
SISTEME INTEGRATE 
CU PROFESIONALISMUL

Fibră optică
Oferim suport în proiectare și desfășurăm lucrări de 
infrastructură pentru realizarea și întreținerea rețelelor 
urbane și/sau interurbane de comunicații prin fibră 
optică. Aceste rețele permit accesul la servicii de date 
și internet, TV, voce fixă şi mobilă la cele mai ridicate 
standarde, net superioare celor oferite prin cablu.

În dezvoltarea unei soluții optime de rețea 
pe fibră optică sunt luate în calcul atât 
viteza și stabilitatea, cât și siguranța pe 
care le va livra aceasta utilizatorilor săi. Prin 
serviciile noastre de consultanţă, proiectare, 
management de proiect şi suport operaţional 
în domeniul infrastructurii de fibră optică 
vă ajutăm să identificați și să implementați 
cea mai eficientă soluție pentru obiectivele 
Dumneavoastră în acest domeniu.

 proiectare rețele fibră optică

 antreprenoriat în dezvoltarea infrastructurii fibră optică

 întreținere rețea fibră optică

 sudură fibră optică

 măsurători OTDR/PM



SOLUȚII INTELIGENTE
Sistemul tău de telecomunicații va fi cel optim nu doar din 
punct de vedere al performanței, căt și privind eficiența, 
rentabilitatea investiției pe termen lung și impactul redus 
asupra mediului.

PROFESIONALISM
Vei avea un partener care să-ți ofere suport și consultanță 
de la început, pe parcursul implementării și după, astfel încât 
sistemul să fie perfect adaptat nevoilor tale și să funcționeze 
în mod optim.

COSTURI OPTIMIZATE
Îți găsim soluții personalizate care se potrivesc cu modelul 
tău de afaceri și cu strategia ta de dezvoltare în viitor, și 
eliminăm astfel costurile suplimentare neprevăzute.

ECHIPĂ DE ÎNCREDERE 
Experiența și expertiza noastră adunată în mai mult de 20 
de ani ne permit să ținem ștacheta calității ridicată. Echipa 
noastră va fi la dispoziția ta pe tot parcursul colaborării.

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

Ce câștigi dacă
 lucrezi cu noi?

Servicii și
produse

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

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

SOLUȚII COMPLETE DE INFRASTRUCTURĂ  
Implementăm soluții complete de infrastructură și lucrări 
civile pentru rețele de telecomunicații. Pentru toate 
sistemele furnizate asigurăm service pe perioada de 
garanție și post garanție pe bază de contract.



Rețele locale de date certificate

Proiectare, implementare și întreținere rețele PON

Lucrări civile pentru rețele de telecomunicații: aerial și îngropat

i. Certificator FLUKE DSX2-8000W ii. Personal certificat: Cabling Certified Test Technician

i. Buldoexcavator Bobcat E19, 
JCB 3CX 

ii. Detector markeri electronici 

iii. Detector metale/capace de camine

iv. Troliu pentru cablu 7kN 
– LANCIER

v. Remorcă tamburi fibră optică

vi. Georadar RD1500

vii. Foraj orizontal dirijat  Terra Jet 
MJ1400

i. Splicere Fujikura 70S, 22S ii. OTDR FS200, OFL 280 



UAT 
Ciocănești

UAT 
Șaru Dornei

UAT 
Suceava

UAT 
Ivești

Spitalul 
orășenesc

“Sf. Dimitrie”
Tg. Neamț

Integrator de soluții
Fiind cel mai mare integrator de soluții de telecomunicații, 
securitate și climatizare 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:

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!


