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Основні факти

Компанія «Техносерв Україна» - український системний інтегратор, який розпочав свою 

роботу в Україні у 2006 році.

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. 

Побудова вичерпної системи менеджменту «Техносерв Україна»                         

підтверджується  Сертифікатом міжнародного стандарту                                                         

ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015).

Чисельність співробітників «Техносерв Україна» понад 40 осіб.



Основні факти
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Основні напрямки діяльності по вертикалях ринку

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ - 75%

ФІНАНСИ - 20%

ІНШЕ - 5%

Основні вертикалі ринку – телекомунікації, фінанси, енергетика, державні 
підприємства, промисловість.



Основні факти

Партнери «Техносерв Україна» - лідери світового ринку інфокомунікаційих технологій –

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. 



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 та послуги

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 і хмарні технології, міграція та побудова 

гібридних рішень (on-premise – cloud)

Інженерні рішення: 

• Обстеження, проектування, впровадження та оптимізація інженерної 

інфраструктури ЦОД (гарантоване електроживлення, HVAC, системи 

протипожежної безпеки, СКС,  екранування та ін);

• Консалтинг та розробка концепту, техніко-економічне обґрунтування рішень;

• Рішення з енергозбереження та енергоефективності;



Рішення та послуги

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 (з 

можливістью забезпечення SLA); 

• 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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Замовники

Замовники «Техносерв Україна» - лідери національної економіки. 

Телеком

Vodafone Україна 

Київстар

Телекомунікаційна група Vega

lifecell

FreshTel

Датагруп

ВОЛЯ

Укртелеком

Інше

Укренерго

Телеканал «Україна»

ГласкоСмітКляйн Україна

УкрЛендФармінг

MetLife

ДТЕК

Фінанси

Райффайзен Банк Аваль 

СБЕРБАНК

Радикал Банк

Альфа-Банк Україна

УкрСиббанк

УніКредит Банк

Страхова компанія «Українська Страхова 

Група»

Страхова компанія «Дженералі Гарант»

НАСК «Оранта»



Проекти

Основним досягненням компанії є низка великих проектів, реалізованих з початку 
2007 року, серед яких:

• 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;

• Впровадження системи архівування електронної пошти замовника СБЕРБАНК 
на базі програмного апаратного комплексу від компанії EMC в складі 
ПО архівування SourceOne Email Management та пристрою зберігання 
архівних копій DataDomain;



Проекти

• Побудова комплексу інженерних систем ЦОД (інфраструктури та систем безпеки) для 
оператора зв'язку Укртелеком на базі обладнання APC by Schneider Electric;

• Модернізація системи резервного копіювання і відновлення даних в Vodafone Україна 
на базі програмного забезпечення EMC Networker; 

• 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;

• 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;



Проекти

• Спільний проект компанії «Техносерв Україна» і компанії Digital Security з аудиту 
ABAP-коду SAP-систем УкрСиббанку. Кількість програм SAP в УкрСиббанку -
близько 35 тисяч, кількість користувачів SAP - 7 тисяч осіб;

• 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 ядра CDMA-сегмента мережі оператора Vodafone Україна на основі 
обладнання  Cisco ASR5000 для розвитку нового покоління 3G-послуг;

• Впровадження платформи моніторингу бізнес-критичних додатків для оператора 
Vodafone Україна на основі програмного забезпечення CA Wily;

• Впровадження територіально розподіленої системи зберігання даних на базі 
обладнання  Hitachi AMS2500 і Hitachi USPV у оператора lifecell.



Нагороди

2009 р.- «Техносерв Україна» отримала вищий статус 

від компанії Oracle Hardware Executive Partner

на території України.

2011 р.- «Техносерв Україна» - «Кращий партнер 

року в СНД» компанії NetApp.

2011 р.- «Техносерв-Україна» статус «Кращий партнер HDS 

в телекомунікаційному секторі України».

2011 р.- партнерська нагорода «Компанія Року - 2011» 

від компанії HDS - за стабільне зростання продажів 

рішень HDS на ринку України.

2012 р.- партнерська нагорода «Партнер Року - 2012» 

компанії NetApp.



Нагороди

2012 р.- нагорода «Кращий партнер ГК МUК з просування 

корпоративної лінійки Lenovo Think на ринку України».

2013 р.- нагорода «За найбільший проект 

ГК MUK в області резервного копіювання та відновлення 

даних на базі обладнання ЕМС».

2014 р.- нагорода ГК MUK 

«Кращий партнер ЕМС в сегменті Enterprise».

2015 р.- нагорода ГК MUK 

«Кращий партнер ЕМС 2015 року в сегменті Enterprise».

2015 р.- нагорода ГК MUK «За динамічний 

розвиток напрямку APC by Schneider Electric».



Контакти

Дякуємо за увагу !

«ТЕХНОСЕРВ УКРАЇНА»

03067, Київ
бульвар Вацлава Гавела, 
б. 4, корпус 1, «Діамант-Центр»
+38 (044) 391-11-39
info@tsu.ua

www.tsu.ua


