Ügyfélközpontú integrált ICT megoldások
az üzleti növekedés szolgálatában

Telekommunikáció

Felhő

IT

Az Invitech küldetése, hogy komplex infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtson a közép- és nagyvállalati,
és intézményi ügyfélkör számára. Az Invitech partnerként nemcsak részfeladatokra nyújt professzionális megoldást,
hanem átfogó választ kínál az összetett üzleti kihívásokra is, biztosítva az ügyfelek informatikai és távközlési
igényeinek teljes körű kielégítését. A vállalat ügyfélköre energetikai és közműcégeket, a gyártó, kereskedelmi,
szállítmányozási és pénzügyi szektor szereplőit, továbbá közintézményeket és önkormányzatokat foglal magába.
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Telekommunikáció

TELEKOMMUNIKÁCIÓ
Megbízható és hatékony üzleti
kapcsolat

Országos lefedettség,
erős infrastruktúra
Országos lefedettségű optikai hálózatunk, erős infrastruktúra hátterünk
garancia partnereink stabil üzletmenetéhez, legyenek telephelyeik bárhol,
és legyen szó bármilyen hang – és adatkapcsolatról. Rugalmas és gyors, egyedi
igényekre szabott megoldásokat kínálunk
a közép- és a nagyvállalati ügyfelek
számára egyaránt.

Válassza korszerű és megbízható hang,
adat- és internetszolgáltatásainkat,
és kommunikáljon üzleti partnereivel
költséghatékonyan!

invitech.hu
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Telekommunikáció

HANGSZOLGÁLTATÁSOK
Üzleti kommunikációjának hatékonyságát telefonvonal szolgáltatások széles portfóliójával és egyaránt
költséghatékony ügyfélszolgálati
megoldásainkkal támogatjuk.
ANALÓG/ISDN TELEFONSZOLGÁLTATÁS

ADATÁTVITELI
SZOLGÁLTATÁSOK

KOMMUNIK ÁCIÓS
MEGOLDÁSOK

Internet porfóliónkban megtalálhatóak szimmetrikus és asszimetrikus
szolgáltatások, illetve ügyfeleink
egyedi igényeihez illeszkedő rendelkezésre állású szolgáltatások
egyaránt.

Eszköz és rendszermegoldásainkat,
digitális, felhő alapú virtuális alközpont szolgáltatásainkat cégre szabottan biztosítjuk.

IP TELEFONSZOLGÁLTATÁS

INTERNETELÉRÉS IPVPN ETHERNET

KÜLÖNLEGES TELEFONSZÁMOK

PRIVÁT HÁLÓZATOK L2VPN

ALKÖZPONTI MEGOLDÁSOK
IP CENTER VIDEÓKONFERENCIA
FAX2E-MAIL TÖMEGES SMS

CONTAT ÉS CALL CENTER
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Felhő

ADATKÖZPONT
Korszerű informatikai
infrastruktúra a folyamatos
üzletmenethez

DC10-III:
Magyarország
legkorszerűbb adatközpontja
Az Invitech adatközpontjai az Uptime
Institute által meghatározott nemzetközi ajánlások alapján valósultak meg. Ezen ajánlások kiterjednek
a technológiai részletekre, az infrastruk túra hatékony ér tékelésére
és összehasonlítására szolgál.
Tier III: az ICT rendszerek leállása nélkül karbantartható infrastruktúrát jelenti
(rendelkezésre állás: 99,98%).

Bízza ránk informatikai infrastruktúrájának
kialakítását és üzemeltetését!

invitech.hu
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Felhő

ADATKÖZPONTI
SZOLGÁLTATÁSOK
DC10-III-as új adatközpont létesítményünk tervdokumentációja és
kivitelezése szerezte meg hazánkban
az egyetlen TIER III-as nemzetközi
minősítést.

SZERVER ELHELYEZÉS
ADATMENTÉSI MEGOLDÁSOK
SZERVER BÉRLET ÉS ÜZEMELTETÉS

DC13 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
DC14 1143 Budapest, Ilka utca 31.

DC10 1108 Budapest, Kozma utca 2.
DC11 1117 Budapest, Infopark
DCH

6

6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál utca 2.
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Felhő

FELHŐ

A felhő alapú megoldások megbízhatóak,
ügyféligényre alakíthatóak és egyben költséghatékonyak!
A kisvállalati és a nagyvállalati szegmens
számára egyaránt ideális megoldás a felhő-informatika, kisebb kockázattal bíró
megoldások tervezhető szolgáltatásokkal,
rugalmas bővítési lehetőségekkel.

Tegye rugalmasabbá és költséghatékonyabbá vállalata
működését! Beruházási igény nélkül, flexibilis
megoldásokkal biztosítjuk informatikai hátterét.

invitech.hu
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Felhő

FELHŐ AL APÚ
SZOLGÁLTATÁSOK
Az Invitech felhő alapú modern
megoldásai bármikor és bárhonnan
rugalmasan alakíthatóak, bővíthetőek, cégre szabható a működéshez
szükséges kapacitás, így jelentős
költséget takaríthat meg.

SZERVER VIRTUALIZÁCIÓ IAAS PAAS
KÖZPONTI TÁROLÁS

SaaS
SaaS
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PaaS

IaaS

SOFTWARE
MINT SZOLGÁLTATÁS

PLATFORM
MINT SZOLGÁLTATÁS

INFRASTRUKTÚRA
MINT SZOLGÁLTATÁS

Automatikus frissítés, karbantartás

Alkalmazásfejlesztések a felhőben

Költséghatékony, havi díjazás

Távoli eszköz elérés

Egyszerű kezelhetőség

Rugalmas, bővíthető

Skálázható

Rugalmas és gyors

Gyors kialakítás

Üzleti alkalmazások kiszolgálásához:
CRM, E-mail, ERP

Más rendszerekkel összekapcsolható

Biztonságos, tűzfal védelem

Nincs szükség eszköztelepítésre
saját infrastruktúrán

invitech.hu

IT

IT SZOLGÁLTATÁSOK
Hatékonyságnövekedés
és üzleti előnyök innovatív
megoldások révén

IT megoldásszállítás
a legkorszerűbb alapokon
7x24-ben elérhető Security Operation
Center (SOC) folyamatos felügyeletet és
eseménykezelést valósít meg országosan.
A SOC minősített szakértői csapatunk
valós idejű információval rendelkezik az
üzemeltetett rendszerek állapotáról, változásairól. Szükség esetén beavatkozási
és megelőzési intézkedéseket foganatosítunk ügyfeleink üzletfolytonosságának
és adatainak védelmében.

Támogassa vállalatának üzleti működését korszerű
IT megoldásokkal! Szolgáltatásainkkal hozzájárulunk
cége gyors, biztonságos működéséhez – munkatársai
bárhol is járjanak a világban!

invitech.hu
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IT

ÜZEMELTE TÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK

IT BIZTONSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK

SECURIT Y
OPERATION CENTER

Az üzemeltetési szolgáltatások teljes
skáláját lefedjük teljes rendelkezésre
állással.

Az IT biztonság egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok életében.
Megoldásaink átfogó védelmet nyújtanak a kockázati tényezők ellen.

Minősített szakértői csapatunk 7x24ben elérhető folyamatos felügyeletet biztosít. Valós idejű rendszer
információ birtokában felkészültek
a kockázatok megelőzésére, kezelésére.

SZOFTVER BÉRLET
ÉS ÜZEMELTETÉS
HELPDESK SZOLGÁLTATÁS
DESKTOP GÉPPARK
ÜZEMELTETÉS
MICROSOFT O365

HELYI H ÁLÓZ ATI
SZOLGÁLTATÁSOK
Költséghatékonyan megtervezzük,
kiépítjük, konfiguráljuk, monitorozzuk, üzemeltetjük vállalkozása helyi
hálózatát.
LAN, WIFI, xWDM

INTELLIGENS BIZTONSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK
HATÁRVÉDELMI MEGOLDÁSOK

INTELLIGENS BIZTONSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK

KLIENS OLDALI VÉDELEM

HATÁRVÉDELMI MEGOLDÁSOK
KLIENS OLDALI VÉDELEM

IOT

ÜZLE TI FOLYAM AT
OPTIM ATIZ ÁL ÁS

Az adattól az értékig. A szenzoros
adatgyűjtés eredményeiből nyert
elemzéseket az analitikai és applikációs szoftverek felhasználóbarát,
közérthető felületen jelenítik meg egy
biztonságos, felhő alapú platformon.

Fejlessze vállalata üzleti működését
korszerű, felhő alapú alkalmazásokkal. A piac változásaira felkészülve
aktuális megoldásokat szállítunk
adatvédelem és incidens bejelentés
területén is.

TANÁCSADÁS KIVITELEZÉS
ÜZEMELTETÉS

LPWAN ADATÁTVITEL

INVITECH.HU/GDPR

ÉRZÉKELŐK, SZENZOROK

GDPR MEGFELELŐSÉGI
SZOLGÁLTATÁS

ELEMZÉS, ADATVIZUALIZÁCIÓ

KKV FELKÉSZÍTŐ CSOMAG
RPA- ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
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MINŐSÍTÉSEINK:

SZAKMAI PARTNEREINK:

invitech.hu
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Telekommunikáció
Hangszolgáltatások
Adatátviteli
szolgáltatások
Kommunikációs
megoldások

IT
Üzemeltetési
szolgáltatások
Alkalmazásfejlesztés,
üzemeltetés
IT Biztonsági
szolgáltatások
Security Operation
Center

Felhő
Adatközponti
szolgáltatások
Felhő alapú
szolgáltatások

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
06 80 82 00 82 | invitech.hu | kapcsolat@invitech.hu
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison utca 4.

Hálozati
szolgáltatások
Ügyfélkapcsolati
szolgáltatások
IoT
Üzleti folyamat
optimatizálás

