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CONSULTANȚĂ IT

 Prin  oferim suport informa ional de specialitate companiilor. Consultan  IT contribuie semnificativ la consultanță IT ț ța

ob inerea unui avantaj competitiv prin identificarea celor mai adecvate solu ii de exploatare a infrastructurii IT i valorificarea ț ț ș

noilor tehnologii.

 Oferim clienților acces atât la soluții tip open source cât și licențiate, în funcție de solicitările primite, de bugetul 

alocat și de gradul în care soluția respectivă corespunde nevoilor beneficiarului. Pentru a satisface nevoile specifice fiecărui 

client în parte, putem propune atât soluții de tip open source cât și soluții licențiate.
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Informații accesibile prin intermediul serviciilor de Consultanță IT

· Informații referitoare la soluții tehnice optime și schemele de cost aferente;

· Architectură, planificare și design pentru rețele și sisteme IT - servicii IT complete, incluzînd documentație și 

specificații tehnice și funcționale, schematizări, design de sistem și dezvoltare prototip;

· Informații privind soluții software, atât licențiate cât și open source;

· Informații utile în realizarea noilor investiții în echipamente IT;

· Informații în vederea dezvoltării de sisteme ERP, CRM si DMS.

 CG&GC HiTech Solutions are capacitatea de a evalua obiectiv situația IT a fiecărei companii și astfel, pe baza 

analizei de consultanță  IT, putem să recomandăm soluții optime, astfel încât infrastructură IT să funcționeze în 

concordanță deplină cu strategiile și obiectivele companiei dvs.

4



CABLARE STRUCTURATĂ (REȚELE DATE VOCE)

 Rețeaua de date- voce structurată dintr-o firmă mică sau mare, reprezintă un sistem organizat de conectare prin 
cablu, depozitare în rack-uri, podele supraînălțate, ș.a.m.d. a mai multor echipamente ce formează parcul IT al companiei. 
Vorbim de telefoanele fixe sau de birou, birourile la care sunt instalate calculatoarele, laptopurile și serverele puse în locuri 
special amenajate.
 
 Acest serviciu aparent destul de simplu, dacă nu este realizat corect și într-o manieră profesionistă, poate aduce 
daune utilizatorului prin simpla nefuncționare sau desele întreruperi a serviciilor de internet și voce, prin avarierea 
echipamentelor sau dacă rețeaua este concepută fără securitate atunci prin pierderea informațiilor valoroase.
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 În același timp o rețea de cablare structurată realizată după cele mai înalte standarde nu doar că ajută în 
menținerea productivității companiei dar și în aspectul mediului de lucru.

Putem oferi următoarele tipuri de servicii :

· realizarea de rețele structurate pentru telefonie analogică și VoIP (centralele telefonice sunt incluse);

· realizarea de rețele structurate pentru stații de lucru (calculatoare);

· camere tehnice pentru amplasarea serverelor;

· vânzarea și suportul pentru echipamentele instalate adiacent.
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MANAGED PRINT SERVICES

 Companiile au mai multă hârtie și fișiere digitale decât pot gestiona. Noi vă putem ajuta să organizați conținutul, 

să reduceți costul, să eficientizați procesele și să imprimați mai puțin cu serviciile noastre administrate pentru birou.

 Serviciile de imprimare administrate reprezintă managementul activ și optimizarea dispozitivelor de imprimare 

precum și a proceselor de business corelate.

 Aceste servicii sunt facilitate de aplicații software cheie care se află în una din urmatoarele categorii:

1. Software de management pentru administrarea volumelor și tipului de imprimări precum și pentru autentificarea 

utilizatorilor

2. Software pentru monitorizarea dispozitivelor de imprimare în mediul clientului

3. Software pentru descoperirea dispozitivelor, pentru analiză și design necesare planificării și implementării unei 

astfel de soluții.

4. Software de transport al documentelor scanate către diverse destinații: servere de fax, depozitare de 

documente sau workflow-uri.
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Cum funcționează?

 Când vine vorba de imprimare, majoritatea 

companiilor au 4 cerințe simple:

1. Reducerea și controlul costurilor

2. Productivitate

3. Securitate și conformitate

4. Automatizarea proceselor bazate pe hârtie

Evaluăm, Optimizăm, Securizăm și 

Integrăm 

 Vom efectua o evaluare cuprinzătoare a 

mediului de imprimare, a infrastructurii de documente și 

a fluxurilor de lucru. 

 Acest lucru vă va oferi o baza corectă a 

cheltuielilor curente în imprimare. Apoi, vom dezvolta o 

foaie de parcurs pentru starea viitoare ideală, inclusiv 

proiecția de reducere a costurilor.

Beneficii

· Reducerea costurilor cu imprimarea cu până la 30%

· Transparența completă și continuă a costurilor

· Reducerea mijloacelor fixe în balanța companiei

· Înaltă disponibilitate a dispozitivelor de imprimare

· Satisfacția utilizatorilor

· Managementul flotei de dispozitive

· O singură factură de procesat

· Help desk proactiv pentru utilizatori

· Service Level Agreement (SLA)

· Single Point of Contact (SpoC)
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 Mentenanța IT hardware și software constă în inspectarea frecventă a echipamentelor IT în scopul prevenirii 

situațiilor de nefuncționare a acestora, întreținerii, remedierii defectelor constatate, înlocuirii consumabilelor atunci când 

este necesar s.a. 

 Serviciul nostru de mentenanță IT include intervenții de asistență tehnică, prestabilite sau, la cerere, ori de câte 

ori este necesar.

 CG&GC HiTech Solutions asigură mentenanță IT pentru calculatoare, servere și rețele informatice pe baza de 

abonament lunar (SLA - Service Level Agreement). Pentru fiecare client, efectuăm o analiză detaliată a echipamentelor 

IT de lucru, a funcționalității sistemului informatic și a cerințelor companiei. Pe baza analizei, vom stabili cel mai bun 

abonament de mentenanță IT care să corespundă nevoilor reale din firma dvs.

MENTENANȚĂ IT
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Mentenanța IT asigură nivelul optim de funcționalitate a echipamentelor.
 În 80% din cazuri echipamentele se strică pentru că nu sunt verificate periodic. Ați putea prelungi viața 
echipamentelor cu minimum 1 an în condițiile unei mentenanțe IT corespunzătoare.

 Noi ne ocupăm de prevenirea și soluționarea tuturor acestor probleme care tind să afecteze activitatea normală a 

companiei dvs. CG&GC HiTech Solutions dispune de un personal calificat pentru astfel de situații. În plus, prețul 

abonamentelor noastre, în marea majoritate a situațiilor, sunt mai mici decât în cazul în care ați angaja o singură persoană 

care să se ocupe de aceste operațiuni.

Mentenanța IT este oferită sub formă de abonament lunar. 
 În funcție de tipul abonamentului și extraopțiunile alese, abonamentele pot include servicii suplimentare: 
helpdesk, service IT, consultanță IT, găzduire și promovare web. 

 Prin abonamentele noastre de mentenanță IT, CG&GC HiTech Solutions vă oferă garanția unor servicii de calitate 

privind întreținerea echipamentelor dvs. IT.
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SOLUȚII DE FINANȚARE

 Scopul CG&GC HiTech Solutions împreună cu GRENKE este să ofere suport companiilor mici și mijlocii la nivel 
european. Garantăm clienților noștri un parteneriat de încredere prin furnizarea de soluții de finanțare pentru 
echipamente IT (calculatoare, notebook-uri, servere, copiatoare, multifuncționale, imprimante samd), medicale, 
industriale, etc. adaptate cerințelor și oportunităților specifice sectorului în care activează.
 
 GRENKE permite IMM-urilor să închirieze pur și simplu echipamentele de care au nevoie, în loc sa le 
achiziționeze și să blocheze astfel importante resurse de capital.
 
 Ne concentrăm pe construirea de relații de afaceri reciproc avantajoase și de durată. Tratăm fiecare dintre 
aceste relații cu cea mai mare importanță, indiferent dacă discutăm despre partenerii noștri, despre furnizorii de 
specialitate sau despre clienții noștri. Suntem conștienți că fiecare dintre partenerii și clienții noștri au provocări unice 
astfel încât dezvoltăm soluții la aceste provocări cu experiență, dăruire, transparență, echitate și sinceritate.

 Soluțiile noastre sunt permanent revizuite având în vedere cerințele din lumea reală și sunt livrate prin 
consultanță și asistență direct la sediul dumneavoastră. Avem o structură organizațională total independentă de bănci 
și producători și asigurăm condiții de finanțare care vă oferă flexibilitate maximă.
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Firma CG&GC HITECH SOLUTION este specializată în proiectarea, instalarea și întreținerea 
sistemelor de supraveghere, sistemelor antiefracție și detecție incendiu. 

Societatea CG&GC HITECH SOLUTION oferă un pachet de servicii variate constând în:

-consultanța în domeniul securității;

-proiectare sisteme de securitate;

-instalare și verificare;

-instruire personal;

-service, garanție, postgaranție.

SISTEME DE SECURITATE
Sisteme de Securitate, Supraveghere video și Detecție Incendiu

Sisteme antiefracție

 Sistemele antiefracție sunt cea mai bună alegere în cazul în care se dorește protecția și siguranța anumitor bunuri, a 

locuinței și familiei sau a unei întregi companii. Acestea descurajează tentativa de pătrundere neautorizată în diferite incinte, 

sesizează condițiile de declanșare a incendiului și scurgerii de gaze, limitează, într-un cuvânt, riscul producerii pagubelor, 

protejează viața persoanelor și, nu în ultimul rând, diminuează valoarea primei de asigurare. Ținând cont de nivelul de risc la 

efracție, de locurile sau bunurile protejate și de evaluarea conținutului acestora, sistemele de alarmă pot fi clasificate prin 

grade de securitate. Prin urmare configurația optimă a sistemului de alarmă contra efracțiilor este dată de acest grad de 

securitate și de clasa de mediu. În general elementele care necesită protecție sunt în primul rând căile de acces în locuința 

personală sau firmă: ușile și geamurile și în al doilea rând spațiile interioare. 
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Sisteme de supraveghere video
În proiectarea, execuția și întreținerea sistemelor de supraveghere video, firma utilizează diferite tehnologii, care au 

evoluat în continuu de la epoca "analogă" până la vârful epocii "digitale".

Sisteme detecție incendiu
Un sistem de detecție incendiu este constituit din:

-centrală convențională;

-centrală adresabilă;

-detectori de temperatură;
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SOLUȚII DE PRODUCTIVITATE ȘI COLABORARE
Office 365 simplifică administrarea IT, ridicând ștacheta productivității din companie.

Susținut de facilități puternice de securitate și de performanță, Office 365 combină productivitatea familiară Microsoft, 

colaborarea și instrumentele de comunicare, pentru a sprijini angajații oriunde s-ar afla, pe aproape orice dispozitiv. Cu o varietate 

de opțiuni de implementare la dispoziție, departamentul IT poate continua să ruleze anumite aplicații local, iar altele să fie mutate în 

cloud, sau să migreze integral în cloud. 

 

 Destinate să vă îndeplinească nevoile de securitate avansată, fiabilitate 24/7 și productivitate a utilizatorilor, aceste servicii 

pot fi implemetate în cateva minute – ajutând companiile să îmbunătățească productivitatea și să reducă costurile și 

complexitatea  administrării serverelor. 
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Beneficii Microsoft Office 365

• Securitate și fiabilitate de înalt nivel pentru companii
• Controlul și eficiența IT
• Productivitate de ultimă generație
• Acces oriunde
• Funcționează cu ceea ce utilizatorii deja cunosc
• Colaborarea devine facilă
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SOLUȚII CLOUD

Microsoft Azure este o platformă cloud deschisă și flexibilă, care oferă toate componentele necesare pentru crearea, 

implementarea și gestionarea rapidă a soluțiilor cloud. 

Platforma Cloud Azure oferă o gamă largă de servicii bazate pe consum pentru diverse aplicații, soluții de calcul, 

soluții de storage și soluții de rețea. Puteți dezvolta aplicații utilizând orice limbaj de programare, instrument sau 

platformă; de asemenea puteți integra aplicațiile din cloud cu infrastructura IT existentă.

  

 Fie că aveți nevoie de soluții cloud rezistente pentru storage, backup și data recovery, sau doriți să creați și să 

implementați aplicații flexibile, scalabile la orice dimensiune fără timp și costuri necesare gestionării infrastructurii,   

Microsoft Azure este soluția complexă care îmbină  perfect soluții on premise, soluții de virtualizare și soluții cloud. 

Ce veți obține dacă implementați Microsoft Azure?

      Comunicare, control și libertatea de a alege! Azure oferă libertatea totală  de a alege și de a te adapta  la evoluția 

pieței și de a deveni astfel, o organizație modernă orientată spre inovare și succes.

Cost control și servicii cloud scalabile

     Costuri mici de la începutul proiectului, plătiți cât consumați, TCO optim (reduceți sau creșteți costurile în funcție de 

cât consumați).

     Licențe incluse. Scăpați de gestionarea acestora, prin intermediul Azure puteți folosi și mașini virtuale cu alte tipuri de 

licență decât Microsoft controlul resurselor alocate și scalabilitate.
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Cloud privat, hibrid sau public?

 Testați-l gratuit! Puteți să faceți apoi migrarea la 

Microsoft Azure când doriți și cu infrastructura IT deja 

existentă; investiții minime în infrastructură.



PARTENERI
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