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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

НА СЬОГОДНІ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА» ПРОПОНУЄ ЗАМОВНИКАМ В УКРАЇНІ ВЕСЬ СПЕКТР 
КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ ТА ПОСЛУГ У СФЕРІ СИСТЕМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ, ПОБУДОВИ 
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО КЛАСУ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ.

Компанія «Техносерв Україна» — 
український системний інтегратор, який 
розпочав свою роботу в Україні у 2006 
році.

Всебічна експертиза стосовно сучасних 
інформаційних систем та систем 
життєзабезпечення дозволяє компанії 
пропонувати інтеграційні рішення 
і гарантувати максимальний бізнес-ефект   
від їх впровадження, підвищуючи 
конкурентоспроможність, прибутковість 
і безумовну стабільність бізнесу своїх 
замовників. 

«Техносерв Україна» планомірно 
поповнює спектр послуг для того, щоб 
компанія могла надавати своїм клієнтам 
оптимальний і збалансований набір 
сервісів з одних рук. «Техносерв Україна» 
володіє широким спектром компетенцій, 
необхідних для якісної реалізації 
високотехнологічних проектів 
з урахуванням галузевої специфіки 
замовників.

Розвиток інтелектуального потенціалу 
компанії відбувається за рахунок 
постійного підвищення кваліфікації, 
а також індивідуального професійного 
зростання її співробітників. В компанії 
працюють найкращі фахівці галузі, які 
систематично накопичують і розвивають 
внутрішню базу знань і досвід, що 
дозволяє працювати ефективніше 
і якісніше.

«Техносерв Україна» впроваджує і розвиває 
інформаційні та інженерні системи на 
основі власних технологічних розробок, 
а також рішень лідерів світового ринку 
інфокомунікаційних технологій. 

Партнерами компанії є такі провідні 
виробники як Cisco, IBM, Citrix, DELL EMC, 
Hitachi Data Systems, HPE, NetАpp, Oracle, 
SAF Tehnika, SAP, CA, VMware — всього 
понад 40 вендорів, для багатьох з яких 
«Техносерв Україна» є стратегічним 
партнером не лише в Україні, а й в країнах 
СНД.

Компанія має сертифікованих спеціалістів 
за всіма напрямками співробітництва 
з партнерами, а також має статус 
«Сервіс-партнера» багатьох виробників, 
що дозволяє забезпечувати постійну 
технічну підтримку рішень замовників, 
у тому числі і в режимі 24х7х365.

«Техносерв Україна» має власну 
демонстраційну лабораторію, в якій 
розгорнуто обладнання та інформаційні 
системи, що використовуються 
при побудові ЦОД, створенні мережевої 
інфраструктури і впровадженні інших 
ІТ-рішень. Можливість своєчасного 
тестування працездатності запропонованих 
мультивендорних рішень і сумісності всіх їх 
компонентів дозволяє скорочувати терміни 
проектів, мінімізувати витрати замовників 
і гарантувати максимальну надійність 
впроваджуваних систем.



Компанія «Техносерв Україна» набула 
у своїх замовників репутацію надійного 
і компетентного бізнес-партнера, завдяки 
команді професіоналів, гнучкій системі 
управління проектами, налагодженій 
системі управління якістю та інноваційним 
підходам. 

Побудова вичерпної системи менеджменту 
«Техносерв Україна» підтверджується також 
Сертифікатом міжнародного стандарту 
ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).

ІНТЕГРАЦІЯ РІШЕНЬ РІЗНИХ СТУПЕНІВ СКЛАДНОСТІ НА ОСНОВІ ЗНАННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БІЗНЕСУ ЗАМОВНИКА І ВЛАСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ, ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ТА ПРОДУКТІВ, ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ СПЕЦІАЛІСТІВ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА» — 
ВСЕ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНО ВИРІШУВАТИ БІЗНЕС-ЗАВДАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ.

Замовники «Техносерв Україна» — 
найбільші підприємства ключових галузей 
економіки: оператори фіксованого 
і мобільного зв’язку, промислові 
підприємства, фінансові та банківські 
організації, підприємства енергетичного 
комплексу. 

Серед замовників компанії: 
Vodafone Україна, lifecell, Київстар, ВОЛЯ, 
Райффайзен Банк Аваль, СБЕРБАНК, 
Альфа-Банк, Укренерго, НАСК «Оранта» 
та інші. 
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Побудова відмовостійкого рішення 
моніторингу активності привілейованих 
користувачів BalaBit Shell Control Box 
для Vodafone Україна;
Комплексна технічна підтримка 
телекомунікаційного обладнання Juniper 
на мережі передачі даних та голосу 
для оператора зв’язку Укртелеком;
Впровадження кластера 
балансувальників навантаження 
від F5 Networks, з метою підвищення 
надійності надання банківських послуг 
для замовника Альфа-Банк Україна;
Модернізація (впровадження 
та побудова) регіональної магістральної 
мережі DWDM оператора зв’язку 
Укртелеком на базі рішень Cisco та ECI;
Побудова комплексу інженерних систем 
ЦОД (інфраструктури та систем безпеки) 
для оператора зв’язку Укртелеком на базі 
обладнання APC by Schneider Electric; 
Впровадження системи архівування 
електронної пошти в ПАТ «СБЕРБАНК» 
на базі програмного апаратного 
комплексу від компанії EMC в складі ПО 
архівування SourceOne Email 
Management та пристрою зберігання 
архівних копій DataDomain;
Модернізація системи резервного 
копіювання і відновлення даних 
в Vodafone Україна на базі програмного 
забезпечення EMC Networker;

ОСНОВНИМ ДОСЯГНЕННЯМ КОМПАНІЇ Є НИЗКА ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗОВАНИХ 
З ПОЧАТКУ 2007 РОКУ, СЕРЕД ЯКИХ:

Монтаж та інтеграція обладнання 
Nokia Networks в рамках проекту 
модернізації мережі для Vodafone 
Україна;
Впровадження віртуальної стрічкової 
бібліотеки HDS / Falconstore 
в інфраструктуру резервного копіювання 
Vodafone Україна;
Побудова мережі Wi-Fi корпоративного 
класу з підтримкою додаткових сервісів 
в головному офісі та у всіх регіональних 
офісах компанії ВОЛЯ на базі обладнання 
Cisco;
Модернізація і розширення функціоналу 
інфраструктури зберігання даних 
оператора Vodafone Україна за рахунок 
впровадження передових технологій 
Hitachi Data Systems, систем зберігання 
даних класу Enterprise Hitachi VSP;
Модернізація ядра CDMA-сегмента 
мережі оператора Vodafone Україна 
на основі обладнання Cisco ASR5000 для 
розвитку нового покоління 3G-послуг;
Впровадження територіально 
розподіленої системи зберігання даних 
на базі обладнання Hitachi AMS2500 
і Hitachi USPV у оператора lifecell.
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СПЕКТР РІШЕНЬ ТА ПОСЛУГ, ЯКІ ПРОПОНУЄ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА», ОХОПЛЮЄ 
ПРАКТИЧНО ВСІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ВЕЛИКИХ КОМПАНІЙ.

РІШЕННЯ ТА ПОСЛУГИ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ РІШЕННЯ

побудова корпоративних мереж передачі 
даних;
створення системи корпоративної 
телефонії;
створення платформ уніфікованих 
комунікацій;
створення систем відеоконференцзв’язку.

РІШЕННЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ

побудова, розвиток та оптимізація мереж 
операторського класу;
забезпечення безпеки на мережах передачі 
даних;
технічне забезпечення та підтримка бізнесу 
операторів зв’язку;
впровадження рішень OSS/BSS;
моніторинг та оптимізація мереж;
нові бізнес-моделі та послуги 
для операторів зв’язку.

РІШЕННЯ ПО ЗБЕРІГАННЮ ТА ОБРОБЦІ ДАНИХ

проектування і побудова центрів обробки 
даних (ЦОД);
створення обчислювальних платформ;
забезпечення високої доступності 
і катастрофостійкості ІТ-інфраструктури;
створення систем резервного копіювання 
та архівації даних;
віртуалізація ІТ-інфраструктури та хмарні 
технології.

ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ

побудова систем енергопостачання 
та охолодження;
побудова кабельних мереж;
створення автоматизованих 
інформаційно-керуючих систем;
рішення з енергозбереження 
та енергоефективності.

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ З БЕЗПЕКИ

інформаційна безпека на всіх рівнях 
корпоративної інформаційної 
інфраструктури;
системи відеоспостереження;
системи контролю доступу;
біометричні системи.

КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА ТА АУТСОРСІНГ

технічна підтримка та супровід;
проведення робіт з сервісу та аутсорсінгу 
ІТ-інфраструктури.

ПОСЛУГИ В ОБЛАСТІ КОНСАЛТИНГУ

автоматизація бізнес-процесів;
бізнес-консалтинг;
управління взаємовідносинами 
з клієнтами;
управління ресурсами компанії;
управління корпоративною документацією;
замовні розробки.
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ПАРТНЕРИ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА» — ЛІДЕРИ СВІТОВОГО РИНКУ 
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

ПАРТНЕРИ

Alcatel-Lucent

APC by Schneider 
Electric

AudioCodes

BalaBit

Brocade

CA

Comba

Cambridge 
Broadband Network

Cellvine

Cisco

Citrix

C-motech

Coslight

DELL EMC

Delta Energy Systems

ECI Telecom

Emerson

ERP Scan

Distributor

Elite Data Center Partner 

Silver Channel Partner

Certified Solution Partner

Business Partner

Premier Partner

Partner, Distributor

Reseller

Authorized Partner

Premier Certified Partner,

Advanced SP Architecture 
Specialization,

Advanced SP Optical 
Technology Specialization,

Advanced Security Architecture 
Specialization,

Advanced Unified Access 
Specialization

Silver Partner, Solution Advisor

Authorized Partner

Distributor

Gold Partner

Authorized Service Partner

Business Partner

Authorized Partner

Business Partner

Forcepoint 

F5 Networks

Hewlett-Packard 
Enterprise

Hitachi Data Systems

Huawei

IBM

IFS

Juniper Networks

McAfee

Mikrotik

NetApp

Nextivity

Oracle

Panduit

Polycom

Radware

SailPoint

SAF Tehnika

Symantec

TE connectivity/AMP

Tekelec

Ubiquiti Networks

Veeam

VMware

Gold Partner

Silver Partner

Business Partner

Silver Solution Partner

Reseller

Silver Partner

Business Partner

Elite Partner

Gold Partner

Business Partner

Silver Partner, Service Partner

Partner, Distributor

Platinum Partner

Business Partner, Certified 
installer

Certified/Specialized Partner

Business Partner

Authorized Partner

General Partner

Business Partner

Authorized Partner

Business Partner

Authorized Partner

Business Partner

Enterprise Partner
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ТЕЛЕКОМ

Vodafone Україна

Київстар

Телекомунікаційна 
група Vega

lifecell

FreshTel

Датагруп

ВОЛЯ

Укртелеком  

ФІНАНСИ

Райффайзен Банк Аваль

СБЕРБАНК

Радикал Банк

Альфа-Банк Україна

УкрСиббанк

УніКредит Банк

Страхова компанія 
«Українська Страхова Група»

Страхова компанія 
«Дженералі Гарант»

НАСК «Оранта»

ІНШЕ

Укренерго

Телеканал «Україна»

ГласкоСмітКляйн Україна

УкрЛендФармінг

MetLife

ДТЕК

ЗАМОВНИКИ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА» — ЛІДЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.
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ВІДГУКИ ЗАМОВНИКІВ

КОМПАНІЯ «ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА» НАБУЛА У СВОЇХ ЗАМОВНИКІВ РЕПУТАЦІЮ НАДІЙНОГО 
І КОМПЕТЕНТНОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА, ЗАВДЯКИ КОМАНДІ ПРОФЕСІОНАЛІВ, ГНУЧКІЙ 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, НАЛАГОДЖЕНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ТА ІННОВАЦІЙНИМ ПІДХОДАМ.

«УкрСиббанк активно впроваджує нові сервіси і розвиває інформаційні системи. Одним 
з ключових напрямків розвитку є система автоматизації банківської діяльності SAP for Banking. 
Також банк приділяє пильну увагу нагнітанню ситуації зі збільшенням випадків інцидентів 
інформаційної безпеки в світі і зокрема, в фінансово-банківському секторі. З метою виключення 
будь-яких негативних наслідків для клієнтів і власників банку, було прийнято рішення щодо 
приведення у відповідність до міжнародних стандартів безпеки процесу розробки і тестування 
самописного програмного коду. 

Після року аналізу ринку різних систем, а також проведеного тендера серед найбільш 
відповідних, на думку фахівців банку компаній, УкрСиббанк обрав в якості самого професійного 
партнера компанію Digital Security, яка спільно зі своїм партнером «Техносерв Україна» провела 
аудит.

Банк отримав послугу високого рівня з контролю безпеки самостійно розробленого програмного 
коду для системи SAP for Banking. Виявлені проблеми та недоліки дозволяють нам не тільки 
усунути поточні вразливості, але й створити методологію самостійного постійного процесу 
контролю. В кінцевому результаті, клієнти банку отримали і будуть отримувати рівень безпеки 
своїх коштів і послуг на порядок вище, у порівнянні з періодом становлення банку, до його 
переходу в міжнародну групу BNP Paribas. Також, в якості бонусу, компанії «Техносерв Україна» 
і Digital Security люб’язно надали безкоштовний сервіс з проведення “поверхневого/первинного” 
аналізу налаштувань безпеки програмного забезпечення SAP for Banking.

Таким чином компанії «Техносерв Україна» і Digital Security стали нашими новими надійними 
і високопрофесійними партнерами з високою якістю рівня послуг, що надаються, і ми впевнено 
можемо рекомендувати їх потенційним клієнтам».

Андрій Моршнев
Керівник служби Інформаційної безпеки УкрСиббанку

«Перехід до експлуатації єдиного рішення для резервного копіювання і відновлення даних 
EMC Networker забезпечив найвищий рівень надійності роботи системи і ще більше посилив 
захист даних, критичних для бізнесу компанії МТС Україна. Ми очікуємо, що витрати 
на експлуатацію системи резервування та відновлення даних значно скоротяться за рахунок 
використання ефективного і продуктивного ПЗ, а також завдяки зниженню навантаження 
на IT-персонал. Завдяки «Техносерв Україна» проект був виконаний на високому якісному рівні, 
компанія в черговий раз показала себе надійним висококваліфікованим партнером».

Володимир Хабло
Керівник відділу експлуатації серверів МТС Україна
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«ПАТ «СБЕРБАНК» висловлює подяку компанії «Техносерв Україна» за успішну реалізацію 
впровадження системи архівації електронної пошти Банку на базі програмного апаратного 
комплексу від компанії EMC в складі ПО архівації SourceOne Email Management та пристрою 
зберігання архівних копій DataDomain. 

В рамках робіт, фахівці «Техносерв Україна» спільно із фахівцями Банку, виконали пілотний 
проект, який довів успішність застосування обраного рішення в ІТ інфраструктурі банку 
і дозволив мінімізувати ризики подальшого впровадження. Була розроблена детальна 
архітектура рішення, співробітники «Техносерв Україна» передбачили його інтеграцію 
з іншими існуючими системами Банку, і виконали промислову інсталяцію з урахуванням 
розробленої архітектури і технічних вимог Банку. Банк отримав рішення, яке легко і лінійно 
масштабується, катастрофостійке і економічно вигідне, зі значним зниженням вартості 
і тривалості процесу резервного копіювання і відновлення даних та зменшенням вимог 
до обсягів СЗД. 

Завдяки «Техносерв Україна» проект був виконаний на якісному рівні, фахівці компанії 
проявили високий професіоналізм, гнучкість і уважність до потреб клієнта. Сподіваємося 
на продовження подальшої плідної співпраці».

В’ячеслав Моложавий
Начальник Департаменту ІТ ПАТ «СБЕРБАНК»

«Після успішного закінчення першого етапу проекту «Централізована, єдина і керована 
Wi-Fi-мережа в головному офісі», фахівцями «Техносерв Україна» спільно з фахівцями ВОЛЯ 
був розроблений чіткий і оперативний план другого етапу проекту, який передбачав побудову 
Wi-Fi-мережі в усіх регіональних офісах компанії ВОЛЯ в Україні. Враховуючи те, що 
проектування архітектури мережі і конфігурацію елементів було виконано попередньо, 
а монтажно-інсталяційні роботи зайняли всього місяць, проект було виконано в термін, що 
дозволило істотно скоротити час розгортання системи з урахуванням усіх KPI. В результаті, 
співробітники головного офісу, а також регіональні офіси компанії ВОЛЯ змогли в реальності 
відчути і оцінити поліпшення якості сервісу в частині доступу до бездротової мережі Wi-Fi. 
Гнучкість і масштабованість рішення що використовується, дозволяє застосовувати його для 
реалізації більшості бізнес-процесів, забезпечує доступність основних інформаційних ресурсів 
компанії і гарантує високий рівень мобільності співробітників в межах офісів, а нашим гостям — 
якісний і безпечний мобільний доступ до Інтернет-ресурсів».

Олександр Висоцький
ІТ-директор компанії ВОЛЯ

«Платформа доставки додатків — одна з ключових ланок всієї ІТ-системи банку, через яку 
проходить більшість потоків інформації. Впровадження технології доставки додатків 
від F5 Networks стало новим кроком у розвитку ІТ-інфраструктури Альфа-Банку Україна, 
довівши на практиці свою надійність, гнучкість і ефективність, і кількість сервісів, що 
обслуговуються новими пристроями, зростає. Ми задоволені взаємодією з командою фахівців 
«Техносерв Україна» в даному проекті, яка показала себе як надійний партнер, успішно 
впоравшись з усіма поставленими завданнями з високим професіоналізмом і відмінним рівнем 
технічної підтримки». 

Євген Шапаренко
Начальник управління мережевої і серверної інфраструктури Департаменту ІТ 
та інфраструктури Альфа-Банку Україна
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