
Безпека Оперативність

Офіс за 24 години — унікальне рішення, яке дозволяє оперативно розгорнути 
робочі місця і забезпечити безпечну і ефективну роботу співробітників.
Швидке розгортання всієї ІТ інфраструктури при: 
• переїзді в новий офіс, 
• відкритті філії і в складних 

архітектурних будівлях, 
• розміщенні конфіденційних 

даних за кордоном.

Підключи та 

працюй

• Низькі початкові витрати.

• Відмова від капітальних витрат на сервера і 

сховища даних.

• Витрати на обчислювальні потужності за 

принципом «Плати тільки за те, що 

використовуєш».

• Вбудований міжмережевий екран, захист від вторгнень, 
перешкод, вірусів і спаму.

• Високозахищена, географічно розподілена ІТ-
інфраструктура.

• Шифрування, резервне копіювання і зберігання даних.

• Гнучка настройка доступу до конфіденційної інформації.

• Відсутність монтажних робіт.

• Мінімум пусконалагоджувальних робіт.

• Можливість нарощування / зменшення 

обчислювальних потужностей, кількості 

користувачів.

Бездротова інфраструктура: 

швидко і за мінімальних витрат

ОФІС ЗА 24 ГОДИНИ

Скорочення капіталовкладень

• Централізоване зберігання документів з 

можливістю спільної роботи.

• Спілкування з колегами за допомогою захищених 

чатів, аудіо / відео конференцій.

• Спільне планування та обговорення проектів в 

командах зі стаціонарних і мобільних пристроїв.

Підвищення ефективності

Переваги:

Установка та 

налаштування 1 раз

Робочі місця в 

зручному місці

Без кабельної 

системи
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Без непередбачуваних витрат, втрат даних, 

необхідності переустановлення обладнання при 

переїздах і розширенні

Всі системи 

захищені від 

збоїв 

обладнання.

СЕРВІСИ «ОФІС ЗА 24 ГОДИНИ»

Чому АМ Інтегратор Груп?

Компанія АМ Integrator Group працює на ринку системної інтеграції України

понад 28 років. Одне з основних напрямків діяльності компанії – успішна

співпраця і просування мережевих технологій провідних світових вендорів.

Компанія має штат сертифікованих співробітників, відповідні статуси і досвід.

Регулярний моніторинг роботи ІТ-сервісів.

Оперативні реакції на питання, консультації користувачів (опціонально).

Без проводів, без монтажних робіт, без додаткових пристроїв.

Вбудовані функції резервного 

копіювання для оперативного 

відновлення пошкоджених 

архівів.

Вся інформація в хмарі 

і при передачі з 

офісом захищається 

шифруванням.

MS Teams, Exchange 

Online та Yammer!

Комфортна спільна 

робота співробітників 

на всіх рівнях: від 

стандартних чатів та 

аудіо відеоконференцій 

до он-лайн заходів з 

необмеженою кількістю 

учасників.

OneDrive та 

Sharepoint Online

Хмарні сервіси –

корпоративне сховище 

документів обсягом до 

1Тб на кожного 

співробітника, система 

документообігу і 

корпоративна 

бібліотека документів 

компанії.

MS Azure

Хмарна серверна 

інфраструктура з 

рівнем доступності 

99,9%.

Office 365 Advanced

Thread Protection

Забезпечує повний 

захист співробітників 

від кібер-атак через 

пошту або обмін 

документами.

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ
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Кейс: Логістична компанія 

Виконані роботи:

• Розгортання в Azure базових 

елементів інфраструктури та їх 

інтеграція з Microsoft365

• Безпечне VPN підключення офісів 

замовника до хмарного 

середовища Azure

• Базове налаштування сервісів 

Microsoft365

• Міграція поштових скриньок понад 

200 користувачів

• Міграція даних з файлового 

сховища в середу SharePoint

• Навчання адміністраторів ІТ 

підрозділу замовника

Проблема: Бізнес-підрозділи замовника були незадоволені рівнем 

доступності існуючих ІТ сервісів, їх функціональними можливостями і 

обмеженнями.

Рішення: В якості базових рішень були обрані сервіси компанії 

Microsoft365 і Azure, які були встановлені та налаштовані спеціалістами 

"AM Integrator Group" у короткий термін.

Результат: 

• Модернізація ІТ інфраструктури пройшла 

без порушень бізнес-процесів замовника

• ІТ сервіси замовника отримали переваги 

хмарних рішень Microsoft: безпека, 

надійність, гнучкість і доступ до сервісів з 

будь-якої точки світу

• Доступ до ІТ сервісів з різного типу 

пристроїв (Windows / Android / iOS)

• Різке зниження простоїв процесів 

компанії 

• Вищий рівень комунікацій між 

внутрішніми і зовнішніми користувачами

• Підвищення продуктивності роботи 

співробітників при роботі в інтегрованих 

додатках/сервісів Microsoft365

• Рішення задачі ліцензування, 

оптимізовані витрати на придбання 

ліцензій

AMIntegrator Group | www.amintegrator.com | mail@amintegrator.com

Київ, вул. Іллінська, д. 14/6 | +38 (044) 394-86-07, 394-86-09

http://www.amintegrator.com/
mailto:mail@amintegrator.com


Кейс: Конструкторське бюро

Виконані роботи:

• Поставка та налагодження 

обладнання Fortinet

• Інтеграція наземних сервісів з М365

• Базове налаштування сервісів 

Microsoft365

• Міграція поштових скриньок більше 

150 користувачів

• Повнофункціональна технічна 

підтримка

Проблема: 

- інфраструктура працювала без забезпечення відмовостійкості

- відсутність рішення щодо захисту периметра та централізованого управління 

- відсутність захищеного підключення до ІТ сервісів з-за меж мережі замовника

- обмежене використання сервісу авторизації

- поштовий сервіс не забезпечував захисту і надійного зберігання інформації, без 

можливості підключення з-за меж мережі замовника

Рішення: Для комплексного вирішення проблем замовнику було запропоновано 

рішення «Офіс24»

Результат: 

• Захищений зовнішній периметр мережі 

замовника від загроз з Інтернету

• Захист на мережевому рівні від 

внутрішніх загроз

• Безпечне VPN підключення до 

локальних сервісів

• ІТ сервіси, за рахунок переваг хмарних 

рішень Microsoft, стали безпечними, 

надійними і гнучкими

• Можливість доступу до сервісів з будь-

якої точки світу

• Доступ до ІТ сервісів з різного типу 

пристроїв (Windows / Android / iOS)

• Зниження навантаження на ІТ фахівців 

замовника
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