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About us..

Din dorința și pasiunea de a integra cu succes mediul
de business și IT-ul, am adus împreună OMUL și 

 TEHNOLOGIA astfel încât împreună să construiască
MEDIUL DE AFACERI de mâine.

Ca OAMENI, iubim provocările & evoluția, suntem
specialiști în consultanță și inginerie în domeniul IT&C iar

principala noastră preocupare este să ajutăm
companiile să adopte NOI TEHNOLOGII care stimulează

creșterea INOVAȚIEI și tranziția pe termen lung în
organizații cu MATURITATE DIGITALĂ.

Emeric Ioan
Csengeri Bicsak Emanuel Mierluț

CEO Managing Partner
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IoT Tracking
 

IoT Data Analytics
 

IoT sensors
 

Smart Grids
 

Smart supply
chain

IoT Connected
Factory

Care este diferența între dispozitivele conectate la internet și dispozitivele IoT? 
Diferența fundamentală este autonomia. În anii 1990, prăjitorul de pâine era

primul dispozitiv conectat la rețea și controlat prin Internet. Dar executa numai
o comandă pe care o primea prin rețea. (John Romkey)

 
Principala diferență este inteligența controlului. Senzorii, mecanismele de

acționare, serverele, în general "lucrurile" din IoT trebuie să fie autonome și să
prezinte elemente de inteligență în deciziile lor.

Soluțiile IoT pentru business www.netcorporation.tech2



3 Totul despre robotică

Partenerul tău pentru robotizarea producției

PLANIFICAREA este esențială și acordăm toată atenția
etapelor de înțelegere a procesului actual bazat pe

operatorul uman, logistica materialelor, timp, constrângeri,
obiective și nu în ultimul rând siguranța în operare.

Echipa este ceritificată de KUKA pentru programarea
roboților industriali de nivel avansat. Pentru a asigura un
timp rapid de livrare și cea mai bună calitate lucrăm cu o

echipă de implementare formată din minim 5 roluri:
project manager, specialist process, robotician /

programator, automatist și expert safety.

Când vă gândiți să realizați o INTEGRARE a roboților
colaborativi apelați la un integrator pentru a lucra

împreună, a înțelege aplicația și obiectivele, a simula și
valida digital process-ul robotizat și pentru a trece la faza

de integrare a roboților colaborativi într-un proces
optimizat.

www.netcorporation.tech



4 Automatizează procese

Unde trebuie să îmi automatizez afacerea?

Construim aplicații personalizate care vor automatiza
procesele de business și vor transforma afacerea ta 

într-una modernă și adaptabilă.
Cu alte cuvinte, putem crea softuri care muncesc în locul
tău pentru ca tu să ai mai mult timp să te concentrezi la
aspectele esențiale ale afacerii. Vei putea petrece mai

mult timp căutând noi oportunități pentru business-ul tău,
îndrumând angajații și supraveghind activități importante
în loc să te aglomerezi cu verificări, aprobări și solicitări.
Pășește cu încredere în viitor, adoptă ce e mai bun din

ceea ce oferă tehnologia de ultima generație și
digitalizează-ți activitatea.

În primul rând trebuie să înțelegi că automatizarea poate
să îți crească performanțele financiare, pentru că îți

permite economii de timp și bani. Într-un business, toate
procesele care au loc se completează unul pe altul sau au

legătură unul cu altul. 

www.netcorporation.tech

https://www.pepascloud.ro/automatizare-procese/


Vom colabora împreună pentru a
proiecta o soluție inteligentă de
iluminat, personalizată, care să

ofere un impact financiar maxim
pentru clădirea dvs.

Ask us how it works.

O cale convenabilă către consumul de energie
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Concepută în mod ideal pentru eficiența energetică și simplificarea stilului
de viață intern, tehnologia inteligentă de iluminat implică controlere

automate care pot fi utilizate pentru a comanda de la distanță iluminatul.
 

Sistemul inteligent de iluminat ajută companiile să urmărească costurile de
iluminare și să facă economii. În clădirile comerciale și de producție, acest

lucru se poate traduce prin economii semnificative.
Senzorii de mișcare se asigură că angajații intră în locuri bine iluminate iar

odată cu încheierea orelor de lucru, luminile se vor stinge automat după ce
oamenii vor părăsi camera.



Personalizat, unic și complet
funcțional - acestea sunt

caracteristicile de bază pe care le
garantăm pentru site-ul tău.
Pornim de la zero cu fiecare

proiect și ne adaptăm nevoilor,
indiferent care ar fi cerințele. Ai
acces la un CMS propriu, prin

intermediul căruia vei putea să-ți
administrezi singur site-ul exact

așa cum îți dorești. 

Aplicațiile mobile sunt un punct
critic de contact între companie.
și clienții actuali/potențiali. Pentru
a profita la maximum de această
conexiune cu baza dvs. de clienți,
aplicația trebuie să fie proiectată

și construită inteligent.
Te putem ajuta să definești și să

implementezi cele mai bune
practici atât pentru aplicație, cât

și pentru utilizarea sa viitoare.

Serviciile de dezvoltare software
sunt un proces complicat de

proiectare pentru a îndeplini un
anumit obiectiv de afaceri sau

personal. Acest proces constă în
mai multe etape: planificare,
analiză, proiectare produs,

dezvoltare și implementare,
testare și întreținere iar echipa

noastră este pregatită să îți
livreze servicul complet.
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WEB development Mobile IoS & Android Apps Software development

You have THE vision. We have THE team.



 @ ADVERTISING - invest smartlyWays to build BRAND AWARENESS

7 Digital media advertising & Brand BOOK www.netcorporation.tech

Cât de cunoscut este BRANDUL tău?

Brand awareness-ul este cel mai
important pas în extinderea

mărcii și a afacerii. 
Construirea unei familiarități

puternice a brandului este unul
dintre cele mai semnificative

obstacole cu care se confruntă
companiile. 

Echipa noastră de marketing vă
oferă cele mai eficiente și mai

rentabile instrumente pentru a vă
conecta la clienți și la rețelele

extinse ale acestora prin servicii
actuale și optimizări.

Prima agenție de publicitate din
lume a fost fondată în anul 1800, în

Londra, UK.
Cu timpul publicitatea online a

devenit rapid una dintre cele mai
profitabile modalități de

dezvoltare a afacerii. Dar ai nevoie
de conținut, strategii, concepte..

pentru care noi avem cei mai
pregătiți oameni. Ne vom asigura

că bugetul tău este distribuit
inteligent în reclame și că știi

exact în ce direcție trebuie să te
îndrepți pentru a ajunge la publicul

tău țintă.



Este o schimbare importantă față de modul
tradițional în care companiile gândesc

resursele IT. Soluția elimină cheltuielile de
capital legate de cumpărarea de hardware și
software, de configurarea și rularea centrelor
de date la fața locului: rack-urile de servere,

energia electrică non-stop pentru alimentare și
răcire și experții IT care gestionează

infrastructura.
Cloud computing face ca datele de rezervă,

recuperarea în caz de dezastru și continuitatea
afacerii să fie mai ușoare și mai puțin

costisitoare.

The 
CLOUD

8 Cloud & Back-up services www.netcorporation.tech
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3Public Cloud

Private Cloud

Hybrid Cloud

Într-un cloud public furnizorul de servicii pune la
dispoziția clientului resurse de procesare, prelucrare,

stocare a datelor prin intermediul internetului. Resursele
variază în funcție de necesități. Cloudul public permite

scalabilitatea și partajarea resurselor.

Numit și cloud intern sau corporativ, cloud computingul
privat oferă companiilor multe dintre beneficiile unui

cloud public - inclusiv scalabilitate, control și
personalizarea resurselor dedicate pe o infrastructură

găzduită local.
 În plus, cloud-urile private oferă un nivel mai ridicat de

securitate și confidențialitate prin firewall-urile
companiei și găzduirea internă pentru protecția

operațiunilor și a datelor sensibile.

Un cloud hibrid combină un cloud privat cu un cloud
public, permițând partajarea datelor și aplicațiilor între

ele. Companiile pot utiliza cloud-ul și pentru a scala
instantaneu capacitatea necesară de stocare.

8 Cloud & Back-up services www.netcorporation.tech



Într-o perioadă în care companiile sunt supuse unor transformări majore pentru a
rămâne competitive pe piață, acestea caută software ERP și CRM pentru ca acest vis să

devină realitate. Sistemele ERP și CRM utilizează abordări diferite pentru a crește
profitabilitatea. 

ERP (Enterprise Resource Planning) oferă vizibilitate
completă în procesele de bază și automatizează
procesele interne pentru o eficiență sporită și un

control cât mai bun asupra P&L-ului intern. Sistemele
ERP pot permite expansiunea afacerii fără a crește

costurile de IT sau de personal fiindcă se concentrează
pe reducerea cheltuielilor generale prin eficientizarea

proceselor de afaceri.

9 De ce ERP și CRM www.netcorporation.tech

Be the
ICEBREAKER

CRM (Customer Relationship Manager) lucrează
pentru a crește profiturile, producând un volum mai
mare de vânzări. Vă ajută să obțineți o perspectivă
asupra comportamentului clienților și să actualizați
operațiunile comerciale pentru a vă asigura că toți
clienții sunt multumiți. Cu ajutorul CRM-ului puteți

analiza obiceiurile, preferințele și istoricul discuțiilor cu
clienții pentru raportare și strategie.
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Work the way you want from anywhere

O aplicație pentru toată echipa! Treceți
instantaneu de la chat-ul de grup la un apel video
printr-o simplă apăsare de buton. Conectați-vă în
siguranță, accesați, partajați și autorizați fișiere în
timp real. Vă puteți păstra notițele, calendarul și

documentele împreună. 

Este colaborarea perfectă care oferă experiență de
lucru smart hybrid alături de dispozitivele de

colaborare inteligente. Securitate, confidențialitate,
și mobilitate indiferent de platformă.

10 Colaborează mai ușor www.netcorporation.tech

Microsoft Teams

Cisco Webex



High Density Virtualisation &
Disaster Recovery

Servere de tip VPS
Servere flexibile și scalabile la orice dimensiune într-o
infrastructură de cluster de high density virtualisation
environment.

Servere Dedicate
Performanță, uptime și access la ultimele tehnologii în
domeniul serverelor de datacenter.

Colocare
Optimizarea costurilor și creșterea disponibilității
serviciilor prin colocarea serverului dvs. în datacenter.

Backup to Cloud
Păstrează o copie de siguranță a serverelor tale în
datacenter.

Disaster Recovery
Păstrează o copie actualizată de siguranță a serverelor,
cu posibilitatea de a le aduce online în câteva minute.

Virtualizare și DataCenter www.netcorporation.tech

Soluție profesională data center construită pe o structură
de High Density Virtualisation furnizată de IBM, cu servicii
redundante de alimentare curent, răcire, conexiuni
internet, cluster HA, storage și rețelistică.
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Controlul și înțelegerea exactă a costurilor provenite din
activitatea de printare
Vizibilitate ușoară a celor care imprimă
Comandare ușoară a consumabilelor
Reduceri de costuri prin optimizare, configurare și utilizarea
potrivită a echipamentelor
Service și mentenanță pentru copiatoare într-un singur
punct de contact
Recomandări, update-uri și alinierea tehnologiei.

Fiecare program MPS este proiectat individual conform
cerințelor. Planul corect va aduce beneficii oricărei afaceri cu
orice număr de angajați. Ce vă oferă MPS-ul?

Managed Printing Solutions www.netcorporation.tech12

Save money & protect your data

Aproximativ 90% din toate companiile nu își urmăresc costurile de
imprimare, chiar dacă tipărirea este adesea a treia cea mai mare

cheltuială, după chirie și salarizare. 



Regândiți modul în care lucrați cu Microsoft 365.

Microsoft 365 Apps www.netcorporation.tech

Mediul cloud de productivitate pentru locul de muncă și viața de zi cu zi.
Lasă-ne sa îți arătăm cum să câștigi timp, să crești productivitatea, să
reduci costurile și erorile umane.
Începe azi să lucrezi cu Microsoft 365 și descoperă productivitatea,
securitatea și accesul la date de oriunde te afli.

Pentru că trăim în era în care viteza de mișcare în piață decide
succesul unei organizații, am scalat aplicații și automatizări de
procese repetitive pentru a te ajuta!

Alegeți soluția de productivitate potrivită pentru companie,
printr-o discuție cu echipa noastră.
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Scopul nostru este să depășim elementele de bază ale securității cibernetice,
adoptând sisteme de apărare avansate, cum ar fi Threat Intelligence,

securitatea IoT, vânătoarea automată a amenințărilor și pen testing-ul.
După examinarea vulnerabilităților de securitate cibernetică, vă vom oferi o

imagine de ansamblu cuprinzătoare a riscurilor companiei și a reglementărilor
aplicabile împreună cu serviciile complete de securitate IT.

We love Cyber Security www.netcorporation.tech

Security is always excessive until it’s not enough.
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Știai că:
> în mai 2014, eBay a raportat un atac cibernetic care e-a expus întreaga listă de 145 milioane de utilizatori

> Marriot International a anunțat în 2018 că atacatorii au furat date despre 5 milioane de clienți
> Conform CERT, Romania gestionează între 200k-800k de atacuri/zi

> în 2020, Garmin a raportat nefuncționalitatea website-ului, customer support-ului și a comunicațiilor
interne în urma unui atac ransomware

> în 2017 Dacia a oprit producția temporar, având sistemele robotizate blocate în urma atacului WannaCry



> îmbunătățirea productivității

> economisirea costurilor generale și extinderea capacității de dezvoltare

> extindere la nivel global și interacțiune în timp real

> protecție și securitate a datelor companiei și a angajaților

> furnizare nelimitată de cunoștințe, educare și învățare

> reducerea nivelului de stres al angajaților și creșterea eficienței la locul de muncă

> extinderea operațiunilor și îndrumarea spre noi direcții și piețe de business

> coordonarea echipelor și extinderea căutărilor de noi angajați

> relevanță în industrie

> îmbunătățirea brandului și feedback real din piață

> gestionarea resurselor financiare, umane, etc

> ajută companiile să fie competitive, indiferent de dimensiunea acestora

Totul despre echipamente www.netcorporation.tech

De ce este tehnologia importantă în business?
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Key Account Manager
Marius Georgescu

Key Account Manager
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Sebastian Vinter
IT Engineer

Alexandru Luncan
IT Engineer

Marius Madea
IT Engineer

Assistent Manager
Nicoleta Luncan



Fiecare client cu care lucrăm beneficiază de același nivel de atenție și
dedicare din partea echipei noastre. Oferim clienților noștri: consultanță,
implementare și mentenanță pe tot parcursul procesului și după livrare.

 
Suntem susținuți de ani de muncă și parteneriate stabile, implementând

soluții și tehnologii actuale.
 

Ne deosebim prin abilitatea de a asculta activ dificultățile clienților și de
a face parte din dezvoltarea business-ului lor. Echipa noastră este

formată din consultanți și ingineri IT&C ce au capacitatea de a dezvolta
proiecte complexe. Ne concentrăm să lucrăm pentru viitor, 

garantându-vă oportunități de creștere și extindere a afacerilor!

Veteranilor nr. 75, Oradea
jud. Bihor, România

Ai planuri de dezvoltare și digitalizare?

Let's talk www.netcorporation.tech16

+40 731 010 677

vanzari@netcorporation.tech 
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Thank you for
participating. Have a

great day ahead.
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