


Nexia Consulting este o societate românească privată fondată în anul 2000. În timp ne-am 
format o echipă cu experiență, capabilă să satisfacă nevoile clieților noștri cu soluții dedicate sau 
personalizate, în funcție de cerințele acestora. Nexia Consulting este primul partener Cisco din 
România care a dobândit statutul de Cisco SMB (Small & Medium Business) Partner. 
 
Misiunea noastră este de a crește competivitatea și economia clienților noștri prin oferirea unor 
soluții de ultimă oră în domeniu, cum ar fi: 
 

1.  Rețelistică 
2.  Comunicații unificate 
3.  Comunicații wireless 
4.  Soluții de securitate și supraveghere video 
5.  Sisteme multimedia și audio profesionale 
6.  Infokiosk  
7.  Dezvoltare software si realizare website 
8.  Consultanță, proiectare tehnică, execuție și mentenanță 



1. REȚELISTICĂ 



Alegerea unei rețele inteligente oferă o mulțime de avantaje, cum ar fi: 

 Reducerea costurilor operaționale și de investiții 

 Creșterea productivității 

 Securitate 

 Soluții care îndeplinesc cerințele clienților 

 Implementarea și îmbunătățirea infrastructurilor de rețea 

Planificare Optimizarea 

Implementare 

Operarea Proiectare 

Înțelegerea nevoilor cleintului în scopul 
realizării unui proiect care ajută la atingerea 
obiectivelor. 

Un proiect bun reduce costurile operaționale 
și de întreținere, ce permite o dezvoltare 
ultioară a rețelei, la costuri  mai mici. 

Timpul de implementare și costurile poti fi 
reduse printr-o abordare metodologică și 
modulare. 

Monitorizarea permanentă a rețelei 
acordă o performanță maximă în 
orice moment. 

Prevenirea situațiilor nedorite și 
modificarea rețelei în funcție de 
evoluția afacerii. 

Metodologia proiectării unei rețele conține cinci elemente cheie:  

1. REȚELISTICĂ 



Prin soluțiile și serviciile oferite de noi, clientii vor putea uita de problemele de rețea,  
concentrându-se asupra propriilor afaceri. 

1. REȚELISTICĂ 

Oferim servicii complete și profesionale, cum ar fi: 

Consultanță 

Implementare, instalare și configurare 

Suport tehnic On-site și Off-site (remote) 

Mentenanță 

Externalizare (administrare și configurare de la distanță) 

Soluțiile noastre în acest domeniu cuprind: 

 Securitate 

 Rețele locale 

 Soluții mobile și wireless 

 Telecomunicații IP 



2. COMUNICAȚII UNIFICATE 



Comunicațiile unificate permit afacerii dumneavoastră: 

 Conectarea partenerilor, furnizorilor și clienților cu 
informațiile si expertiza de care au nevoie; 

 Accesarea și partajarea informațiilor pe desktop, în 
călătorii și la cerere, într-o manieră la fel de simplă 
ca efectuarea unui apel telefonic; 

 Optimizarea interactiunilor dintre echipe, reunirea 
dinamica a persoanelor, a grupurilor de lucru 
virtuale si a echipelor; 

 Acces convenabil pe mai multe dispozitive: 
transformarea dispozitivelor mobile in extensii ale 
retelei de companie pentru sporirea productivitatii 
angajatilor in orice locatie  

 Inovarea lanțului valoric prin integrarea colaborării 
și comunicării în aplicații și procese de business.  
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Oferim servicii și soluții profesionale pentru: 

 Videoconferință – folosirea  echipamentelor dedicate video profesionale pentru 
o bună comunicare între partenerii de afaceri sau angajații unei companii aflați 
în locații diferite.  Această soluție este opțiunea ideală pentru învățământ la 
distanță, telemedicina, ședințele operative pentru instituții publice și companii 
private; 

 Teleprezența – este tehnologia care redă posibilitatea de a aduce, la acceași 
masă de discuții, participanți aflați la mii de kilometri depărtare și în același 
timp împărtășirea în paralel a datelor și graficelor. 

 Telefonie IP– Tehnologie de ultimă generație în telefonie, ce permite facilități cu 
totul deosebite, inclusiv integrarea cu baze de date existente. Este un suport 
excelent pentru dezvoltarea unor aplicații personalizate care duc la mărirea 
eficienței și randamentului resurselor umane.  
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3. COMUNICAȚII WIRELESS 



 Guest Area – soluție de acces la internet pentru clienții (vizitatorii) firmei 
dumneavoastră, fără posibilitatea de intruziune în rețeaua firmei, folosind Acces 
Point-uri și Hotspot Gateway 

 Soluții de management al mediilor wireless  

• Soft Airmagnet site survey 

• Soft Airmagnet de monitorizare spații wireless 

• Nexia este unic distribuitor de Airmagnet în România 

 Soluții WI-FI 

• Telefonie IP wireless cu echipamente Cisco, Linksys, etc. 

• Sisteme multimedia wireless 

• Sisteme de transmisie wireless a semnatului TV 

Nexia Consulting vă poate oferi: 

 Instalare și punere în funcțiune – experiență de instalare și configurare echipamente de rețea în diferite 
regiuni ale țării 

 Flexibilitate și adaptabilitate – organizarea eficace a livrarilor de materiale și deplasarilor personalului, 
împreună cu logistica aferentă 

 Know-how  - experiența cu soluţii tehnice variate și diferiți furnizori de echipamente de telecomunicații  

• Training și control rapid pentru noile echipamente / proceduri 

• Spirit de echipa și partajare eficace a informației 

3. COMUNICAȚII WIRELESS 



4. SISTEME DE SECURITATE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO 



Sistemele de supraveghere video sunt din ce în ce mai căutate. Beneficiind acum de integrarea cu 
rețeaua de calculatoare internă și conectivitatea prin internet, utilizarea și operarea sistemelor de 
supraveghere video a devenit foarte facilă, fiind la îndemâna operării directe, inclusiv pentru manageri 
și personalul propriu administrativ. 
 
Sistemele performante pe care le propunem în prezent, oferă pe lângă stabilitate și autonomie 
deosebită și o serie largă de facilități : 

 Înregistrare de imagini la intervale de timp predefinite; 

 Detecție de mișcare (fără ajutorul unui senzor extern); 

 Programarea intervalelor de înregistrare continuă sau pe baza detecției de mișcare; 

 Supraveghere pe timp de noapte (infraroșii) 

 Salvare în arhivă a imaginilor, vizualizare via browser 

 Vizualizare în browser a unui streaming live, în formate video și la calități definibile de utilizator; 

 Generare de filme cu perioade de activitate; 

 Stocare/backup/scriere pe medii externe a imaginilor/filmelor; 

 Statistici privind ocuparea procesorului/hard-discului/memoriei/rețelei; 

 Alertare prin email/SMS; 

 Sistem de utilizatori cu grade diferite de acces; 

 Sistem global de înregistrare a operațiunilor. 

4. SISTEME DE SECURITATE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO 



Alarmă perimetrală și soluții de control acces: 

 Sisteme antiefracție; 

 Sisteme de detecție si alarmare la incendiu; 

 Interfonie și videointerfonie; 

 Automatizări de porți și bariere automate; 

 Sistem de control acces si pontaj; 

 Automatizări electrice de securitate; 

 Sisteme rond gardieni. 
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5. SOLUȚII DE SONORIZARE ȘI MULTIMEDIA 



 Soluții dedicate de sonorizare și multimedia pentru 
săli de curs, hoteluri, săli de conferință, săli de 
sport, etc. 

 Soluții personalizate de distribuție a programelor  
TV contra cost - pay TV 

 Soluții profesionale de vizionare filme, la cerere 

 Soluții de acces internet prin TV, pentru hoteluri 

5. SOLUȚII DE SONORIZARE ȘI MULTIMEDIA 



6. INFOCHIOȘC 



 Infochioșc cu rol strict informativ – Acest tip de infochioșc este folosit în scopul informării 
persoanelor în legătură cu o anumită instituție, arie, și este folosit cu succes în gări, spitale, 
instituții publice, muzee, centre comerciale, parcuri, etc. 

 Infochioșc cu rol de management al cozilor în așteptare – Pe lângă rolul informativ, acest tip 
de infochioșc poate să elibereze bilete de ordine pentru clienți, ceea ce duce la fluidizarea 
fluxului de procesare a solicitărilor. 

6. INFOCHIOȘC 



7. DEZVOLTARE SOFTWARE ȘI  
          REALIZARE DE SITE-URI WEB 



Aplicații realizate: 

 Sistem de pontaj automat 

 Sistem de procesare a analizelor medicale de laborator 

 Sistem de management al documentelor 

 Aplicații de tip CRM 

 Aplicații Web 

 Nexia Consulting oferă consultanță clienților săi, cu privire 
la implementarea unor soluții IT de afaceri, outsourcing-ul. 

 

 Offshore outsourcing, offshore programming sau offshore 
development este o metodă de gestiune a costurilor, care 
presupune încredinţarea totală sau parţială a task-urilor 
referitoare la sistemele informatice, unei societăţi 
prestatoare de servicii şi de inginerie informatică. 

7. DEZVOLTARE SOFTWARE ȘI  

REALIZARE DE SITE-URI WEB 



8. CONSULTANȚĂ  



Nexia Consulting oferă consultanță clienților săi în următoarele domenii: 

 

 Redactarea caietelor de sarcini și a altor documentații – Noi analizăm procesele și identificăm cele mai 
potrivite investiții pentru firma dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, propunem soluții și 
întocmim, la solicitare, proiecte și documentații tehnice diverse, inclusiv caiete de sarcini, atât pentru 
rețele și echipamente, cât și pentru software.  

 Asistență hardware și software – oferim clienților noștri servicii de suport tehnic în domeniul IT. 
Telefonic, la un număr dedicat sau prin e-mail, răspundem prompt întrebărilor cu privire la modul de 
lucru al echipamentelor și aplicațiilor utilizate în firma dumneavoastră. 

 Recrutare de specialiști IT – pentru companiile interesate să 
angajeze personal calificat cu competențe IT și nu numai, vă 
punem la dispoziție specialiști în resurse umane cu 
experiență acumulată în companii românești și străine. 
Experiența unor firme de renume a dovedit că o selecție 
profesională a personalului la angajare are ca efect pe 
termen mediu și lung o creștere a profitabilității firmei cu 20 
- 60% 

 Consultanță în management 
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Prezență la nivel național și global 

Compania își desfășoară activitatea atât în România cât și în străinătate, în țări cum ar fi: Franța, 
Germania, Italia, Marea Britanie, SUA. 

Printre referințele cele mai relevante pentru România, menționăm: 

 Poliția Municipiului Oradea 

 Spitalul Clinic Municipal Oradea 

 Spitalul Județean Bihor 

 Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară 

 Consiliul Județean Bihor 

 Universitatea din Oradea 

 Primăria Oradea 

 Asociația Medicilor Stomatologi cu 
Practică Privată din România, București 

 Spitalul clinic de Pneumologie 

 

 Romtelecom S.A. 

 Master S.A. 

 Orange Romania  

 Spitalul Pelican 

 Celestica  

 F.D.F.E.E. Electrica Oradea  

 Lotus Center Oradea 

 Kromberg&Schubert Romania 

 FHG Fluid Group Hagen 

 Emerson Romania 

 Plexus  

 



Vă mulțumim! 

Contact: 

Oradea, Romania 

Str. Simion Bărnutiu nr. 30 bloc B9, ap. 1 

Tel./Fax: +4(0)259-471.686       

E-mail: comercial@nexia.ro 

Pentru orice întrebări sau detalii, nu ezitați să ne contactați. 


