КОМПАНІЇ ТА БІЗНЕС

7 факторів лідерства
на ринку СІ України
(по)воєнного часу
Перше півріччя 2022 року було непростим для всіх галузей економіки України. В цих умовах найбільші
клієнти «ІТ-Інтегратор» з державного сектору, фінансової сфери, рітейлу, ПЕК, стратегічні промислові
та інфраструктурні підприємства потребували, як ніколи, швидких та надійних рішень системної
інтеграції, що гарантували б захист, мобільність та гнучкість роботи їх ІТ-систем в умовах війни.
Про сім факторів, що дозволили забезпечити безперервність роботи потужних клієнтів під час найгарячіших
періодів воєнного стану, розповіла Віце-президентка компанії «ІТ-Інтегратор», найбільшого розробника
та постачальника IT-рішень для корпоративного і державного секторів в Україні, Надія Омельченко.
ЦОД, кібербезпека, хмари

Волонтерство як «новий чорний»

Саме ці технології наразі формують значний
попит зі сторони наших замовників, а завчасне
розгортання резервного дата-центру у Львові
за кілька місяців до початку воєнних дій дозволило не тільки забезпечити безперервність
власного бізнесу, але й гарантувати спокій та
безпеку клієнтам. Значно почастішали запити
від клієнтів на міграцію у хмарне середовище (беручи до уваги, що багато з провайдерів
наразі надають безкоштовний доступ до своїх
платформ), організацію резервних майданчиків
для зберігання даних, резервного копіювання та
кібербезпеки. Також спостерігаємо підвищений
інтерес до рішень спільної роботи, коли поточна
ситуація змусила багатьох працювати віддалено та мати захищений доступ до корпоративних
даних. Маючи понад 20 років досвіду реалізації комплексних інфраструктурних рішень, наша
компанія наразі пропонує також послуги зовнішнього ІТ‑підрозділу «під ключ», допомагаючи замовникам оптимізувати ІТ‑бюджети, підвищити
ефективність ІТ‑інфраструктури та прозорість
роботи ІТ‑служби.

90% команди «ІТ‑Інтегратор» задіяно в волон
терських ініціативах воєнного часу. Обробляються
запити, збираються та доставляються вантажі медикаментів, тактичного та захисного спо
рядження, харчування, плавзасобів та авто на
запити військовиків та волонтерів.

Запити військових та силовиків
В умовах воєнного часу «ІТ‑Інтегратор» значно
розширив номенклатуру обладнання та рішень,
що можуть бути швидко поставлені на запит силових та воєнних підрозділів України (ЗСУ, ТРО,
МВС, ДСНС, фронтові волонтери). Активно постачається комунікаційне, в тому числі захищене, обладнання, системи відеоспостереження,
в тому числі мобільні та тепловізійні камери.
Планується розробка власного криптографічного захисту управління для недорогих дронів
масового виробництва. Постачається традиційне обладнання для інженерної й мережевої інфраструктури, системи БПЖ і т.і. – з власних та
консолідованих складів ринку.

Працюємо на регіони
Попри значне навантаження замовленнями
воєнного часу, команда «ІТ‑Інтегратор» активно
працює з запитами місцевих органів влади, що
формують вже зараз значний «відкладений» попит на комплекс рішень Smart & Safe cities – технології для розвитку та безпеки міст та громад
(в т.ч. системи сповіщення, захищеного зв’язку,
захисту від дронів тощо). В роботі з регіонами
«ІТ‑Інтегратор» має значну перевагу, оскільки
представлений в більшості великих міст України
та має значний досвід роботи з системами прозорих закупівель, а також власний штат сертифікованих спеціалістів для виконання всіх видів робіт.
Надійний партнер для стратегічних та
державних підприємств
Навіть під час активних бойових дій на
території України командою «ІТ‑Інтегратор»
було впроваджено інноваційний проєкт для
групи підприємств стратегічної промисловості.
Нами успішно реалізовано ПЕРШИЙ в Україні
проєкт системи інформаційної безпеки автоматизованих систем управління технологічними

Надія ОМЕЛЬЧЕНКО
Віце-президентка «ІТ-Інтегратор»

процесами з використанням захищених однонаправлених мережевих пристроїв – ДатаДіодів.
Відпрацьовані таким чином підхід та технологію захисту відтепер можна впроваджувати та швидко масштабувати для всіх об’єктів критичної інфраструктури та підприємств
стратегічних галузей промисловості, що гарантує 100% фізичний захист інформаційних
систем такого об’єкта від вхідних кібератак.
Жінки в «нежіночій» справі
Варто зазначити, що тримати «економічний
фронт» компанії «ІТ‑Інтегратор» значною мірою
допомагають принципи гендерного балансу та
розвитку жіночих моделей лідерства в технологічних
професіях, що продемонструвало своє стратегічне
значення в момент мобілізації значної частини
чоловічого складу команди. Сьогодні ІТ‑дівчата
компанії і надалі формують вагому частку
колективу «ІТ‑Інтегратор», розробляють, успішно
впроваджують та діляться досвідом з міжнародною
спільнотою щодо ефективних КСВ принципів та
проєктів воєнного часу.
Робота з ЄС та світом
З 2022 року компанія «ІТ‑Інтегратор» має можливість обслуговувати клієнтів з закордонного
офісу в Євросоюзі, що значно спрощує логістичні ланцюжки постачання обладнання та
комплектуючих для вчасного та повного виконання вашого проєкту в умовах воєнного та
повоєнного часу.
Працюємо разом на перемогу!

МЕРЕЖА ТА КОНТАКТИ ФІЛІЙ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» В УКРАЇНІ:
Київ
Дніпро
Одеса
Харків
Суми

Львів
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Івано-Франківськ

Вінниця
Луцьк
Полтава
Запоріжжя
Кривий Ріг

Маріуполь
Краматорськ
Миколаїв
Кропивницький
Кременчук
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