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TRITECH NETWORKS
Jesteśmy INTEGRATOREM TECHNOLOGICZNYM, który wdraża kompleksowe rozwiązania multimedialno - sieciowe dla
biznesu w Polsce i za granicą, zarówno w zakresie sieciowej części aktywnej, jak i pasywnej. Zajmujemy się również
opracowywaniem projektów instalacji niskoprądowych, a naszymi dostawcami są zawsze wiodący producenci sprzętu IT.
W zakresie rozwiązań multimedialnych realizujemy instalacje SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH, ze szczególnym
uwzględnieniem urządzeń wideokonferencyjnych. Oferujemy rozwiązania producentów Cisco, Huawei, Polycom
oraz AMX i Crestron. Nasze portfolio uzupełniamy o nowoczesne systemy reklamowo - informacyjne, oparte na
urządzeniach polskich oraz zagranicznych producentów.
W szczególny sposób zapraszamy Państwa do współpracy przy realizacji PROJEKTÓW SIECIOWYCH. Wieloletnie
doświadczenie pozwala Nam oferować Państwu optymalne rozwiązania, zbudowane na urządzeniach
takich
producentów jak Cisco, HP Enterprise, Huawei, Juniper, Fortinet czy Sophos.
Dzięki temu, że nie jesteśmy producentem urządzeń,
nie ograniczamy się do wybranych rozwiązań. Dobór
ich uzależniamy od potrzeb i budżetu Inwestora. Po serii
spotkań z Klientem lub Projektantem mamy pewność, że
proponujemy rozwiązania, które najlepiej zrealizują założenia
inwestycji.
Mamy
za
sobą
realizacje
wielu
wymagających,
a przede wszystkim zakończonych sukcesem projektów.
Naszymi klientami są organizacje użyteczności publicznej jak uczelnie, szpitale, urzędy, a także sektor
komercyjny - biurowy, produkcyjny, handlowy.
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NASZE
USŁUGI
Tritech Networks
SPRZEDAŻ
Dostarczamy urządzenia sieciowe oraz multimedialne, pochodzące wyłącznie z legalnego kanału dystrybucji na rynek
Polski. Sprawdzone rozwiązania łączymy z wypracowanymi, podczas wieloletniej współpracy z producentami, najniższymi
cenami. Wszystkie urządzenia objęte są gwarancją producenta lub kontraktem serwisowym, zapewniajacym szybsze
usunięcie usterki.

WDROŻENIA

DORADZTWO

Wdrażamy
rozwiązania
z
zakresu
systemów
wideokonferencyjnych oraz collaboration, struktury
sieciowej, backup’u danych, bezpieczeństwa sieci
oraz multimedialnych systemów wyświetlania treści.

Badamy potrzeby klienta i dobieramy najlepsze, użyteczne
i ekonomiczne rozwiązania. Wykwalifkowana kadra
inżynierska Tritech razem z producentami prowadzi
szkolenia i warsztaty z obsługi urządzeń IT.

INSTALACJE

PROJEKTOWANIE

Doświadczony dział techniczny to chluba Naszej Spółki.
Dzięki temu zapewniamy kompleksowe usługi instalacji
i uruchomienia dostarczanych urządzeń.

Realizujemy wymagające projekty sieciowe oraz niskoprądowe. Współpracujemy również m.in. z projektantami
instalacji elektrycznych, zapewniając kompleksową usługę.

SERWIS

AUDYTY

Oferujemy wieloletni serwis gwarancyjny oraz obsługę
pogwarancyjną, zapewniając możliwie krótki czas reakcji.

Przeprowadzamy audyty funkcjonowania systemów
informatycznych, których produktem zawsze jest raport.

URZĄDZENIA
AKTYWNE
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SIECI PRZEWODOWE
Podstawowym elementem poprawnie funkcjonującej sieci przewodowej są prawidłowo dobrane urządzenia aktywne.
Podczas przygotowywania projektów staramy się, aby zaproponowane urządzenia w optymalny sposób spełniały
oczekiwania Inwestora, uwzględniając przy tym dostępny budżet. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z największymi producentrami sprzętu, pozwalają nam na przedstawienie oferty najlepiej dopasowanej pod określonego Klienta.
W naszym portfolio znajdą Państwo podstawowe urządzenia sieci przewodowych, takie jak przełączniki sieciowe
(wolnostojące oraz blade), routery oraz urządzenia UTM/Firewall. Część sprzętową czesto uzupełnia dedykowane
oprogramowanie, które pozwala na scentralizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami. Prowadzimy również
sprzedaż i instalację sprzętu IT uzupełniającego infrastrukturę Klientów: serwery, systemów kopii zapasowych, urządzenia storage czy też inteligentne systemy zasilania awaryjnego.

SIECI BEZPRZEWODOWE
Sieć Wi-Fi jest nieoderwalnym elementem codzienności, a liczba urządzeń korzystającej z niej powiększa się z dnia na dzień. Staje się to wyzwaniem
dla producentów urządzeń sieci bezprzewodowych - by
uzyskać bardzo wysoką niezawodność, wydajność
i co najważniejsze, bezpieczeństwo na wysokim
poziomie.
Należy pamiętać, aby proces budowy sieci rozpocząć
od
przygotowania
jej
rozplanowania
tzw.
Site
Survey. Nasi inżynierowanie przygotują je specjalnie dla
Państwa.

PRZEŁĄCZNIKI I ROUTERY SIECIOWE
SIECI BEZPRZEWODOWE
SERWERY ORAZ BACKUP
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SIECI
ZASILANIE AWARYJNE UPS
OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SIECI
Rozwiązania typu UTM, czyli Unified Threat Management, to urządzenia, które łączą w sobie kilkanaście mechanizmów,
chroniących wszechstronnie przed zagrożeniami sieciowymi:
• System Anty-wirusowy oraz Anty-spamowy
• Ochrona Firewall oraz IPS
• Filtr kontentu oraz URL
• Anty-spyware oraz Anty-ransomware
• Kontrola aplikacji oraz Audyty podatności
• Systemy logowania oraz raportowania
Proponujemy urządzenia z możliwością pełnej ochrony sieci w każdej organizacji – niezależnie czy jest to mała firma
z kilkoma pracownikami, czy duże przedsiębiorstwo, zatrudniające kilka tysięcy osób. Szeroka gama produktów producentów, z którymi współpracujemy, pomaga w znalezieniu odpowiedniego urządzenia. Dobre rozwiązanie wg. naszych
standardów to takie, które pozwala świadomie kontrolować użytkowników i szybko identyfikować tego, kto zagraża bezpieczeństwu naszej sieci, a tym samym m.in. wypłynięciu danych firmy.

TESTY URZĄDZEŃ
W związku z rozbudowanym magazynem urządzeń demonstracyjnych uruchomiliśmy program bezpłatnych testów
sprzętu dla naszych Klientów. Nasi inżynierowie przeprowadzą Państwa przez ten proces w sposób najmniej inwazyjny,
z zachowaniem wszelkich nawyższych standardów.

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

USŁUGI PROJEKTOWE
Proponujemy współpracę zakończoną kompleksową dokumentacją projektową okablowania strukturalnego, w tym pasywnego i aktywnego, a także systemów telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych, które są niezbędne w nowoczesnych systemach wymiany danych i sterowania.

SYSTEMY NISKOPRĄDOWE
TRITECH NETWORKS jest dystrybutorem i dostawcą kompleksowych rozwiązań w branży teleinformatycznej. Oferujemy
systemy okablowania strukturalnego przeznaczone do budowy infrastruktury teletechnicznej oraz rozwiązania wykorzystywane przy realizacji projektów związanych z Data Center.
Uzupełnieniem oferty są Systemy Niskoprądowe, które integrujemy ze sobą po sieci LAN. Sieci transmisji danych zapewnia• Przełączniki i Routery sieciowe
ją prawidłową, a przede wszystkim wydajną pracę wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w nowocz• Routery sieciowe
esnych firmach oraz instytucjach. Oferowane przez nas rozwiązania i usługi bazują na bogatym doświadczeniu certy• Serwery
fikowanych inżynierów sieciowych, a także wieloletniej praktyce realizowania projektów.

• Urządzenia UTM i Firewall
• Oproramowanie
Zarządzające
Rynki na których działamy to między innymi: energetyka, budownictwo,
przemysł, administracja
publiczna, zdrowie czy też
• Sieci Bezprzewodowe
służby mundurowe.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Sprawdzone i w pełni certyfikowane systemy okablowania strukturalnego objęte 25 letnią gwarancją producenta. Mając
na uwadze najwyższą jakość i innowacyjność - oferujemy najlepsze rozwiązania technologiczne. W zakresie okablowania strukturalnego oferujemy kompletne rozwiązania dotyczące warstwy fizycznej sieci oparte zarówno na medium
miedzianym jak i światłowodowym.
Wspieramy projektantów oraz inwestorów w pełnym zakresie od projektu do realizacji. Posiadamy wiedzę, która sprawdza
się u naszych Klientów w każdej branży.

SPRZEDAŻ
ORAZ USŁUGI
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SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU
I SYSTEMY ODDYMIANIA

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
BUDYNKIEM

Oferujemy systemy przeznaczone do montażu w obiektach
publicznych, jak i przemysłowych

Wspieramy integrację różnych systemów budynkowych
za pomocą jednej platformy zarządzającej.

SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Projektujemy i dostarczamy systemy CCTV dostosowane
do indywidualnych wymagań naszych klientów

Pomagamy w doborze rozwiązań monitorujących dostęp
do specjalnych stref i pomieszczeń w obiekcie.

SYSTEMY NAGŁOŚNIENIOWE
I DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA
I NAPADU

Zapewniamy szeroki wybór certyfikowanych głośników,
wzmacniaczy oraz profesjonalnych systemów audio.

Posiadamy duży asortyment central alarmowych, czujek,
sygnalizatorów oraz akcesoriów.

SYSTEMY WIDEOKONFERENCYJNE
WIDEOKONFERENCJE coraz częściej z powodzeniem
zastępują spotkania biznesowe, szkolenia oraz
konsultacje z pracownikami innych firm i oddziałów.
Wideokonferencje umożliwiają:
• błyskawiczną wymianę informacji oraz kontakt
z partnerami;
• szybsze podejmowanie decyzji w kluczowych
sytuacjach, wymagających poufnej konsultacji;
• wygodę i punktualność w kontakcie z innymi filiami
firmy;
• zdalną możliwość prowadzenia szkoleń dla
pracowników oraz prezentacji dla klientów;
• oszczędność finansów (przejazdy, przeloty);
Nasze urządzenia zapewniają połączenia w najwyższej
jakości, z bardzo dobrym nagłośnieniem, przy minimalnych wymaganiach przepustowości łącza internetowego. Transmisja umożliwia jednoczesną prezentację osoby mówiącej i przesyłanie oraz wyświetlanie prezentacji.
Proponujemy doradztwo i szczegółową analizę potrzeb klienta przy wyborze koncepcji oraz urządzeń.
Zajmujemy się dostawą oraz wdrażaniem produktów, a także opieką serwisową i pogwarancyjną. Kadra
inżynierska TRITECH NETWORKS zrealizowała wiele
instalacji oraz wdrożeń, również z umiejętnym wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury firm, integrując
systemy ze sobą.
Systemy wideokonferencyjne to krok naprzód dla
każdej firmy - oferowane przez Nas terminale jako
nieliczne zapewniają prosty i przejrzysty sposób
korzystania, a dzięki ujednoliconym standardom pozwalają na współpracę z niemal wszystkimi systemami.

INFRASTRUKTURA U KLIENTA LUB

TERMINALE GRUPOWE I PERSONALNE
POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W INTEGRACJI PLATFORMY WIDEOKONFERENCYJNEJ Z INNYMI
SYSTEMAMI OBECNYMI U KLIENTOW, TAKIMI JAK SKYPE FOR BUSINESS ORAZ TELEFONIA INTERNETOWA

SZPITALE
Komunikacja wideokonferencyjna pomiędzy lekarzami
podczas specjalistycznych badań chirurgicznych lub
zabiegów operacyjnych. Zajęcia dydaktyczne dla studentów.

SĄDY
Transmisja z przesłuchań - wideokonferencja gwarantuje
poufność przekazywanych informacji. Prowadzenie rozpraw
pomiędzy dwoma lub więcej ośrodkami sądowymi.

URZĘDY
Komunikacja w zakresie współpracy publiczno - prywatnej.
Streaming z Sesji Rady Miasta udostępniany na dowolnym
ekranie oraz w sieci Internet, możliwość rejestracji online.

UCZELNIE

W CHMURZE

Konsultacje podczas realizacji projektów naukowych.
Kontakt z osobami niepełnosprawnymi – np. wyświetlenie
tłumaczeń języka migowego.

INTERAKTYWNE SYSTEMY
MULTIMEDIALNE
WYŚWIETLANIE TREŚCI MULTIMEDIALNYCH, OBSŁUGA KOLEJEK KLIENTÓW
INTUICYJNE SYSTEMY STEROWANIA, PROFESJONALNE NAGŁOŚNIENIE

ZINTEGROWANE SYSTEMY

EKRANY INFORMACYJNE
Coraz częściej wykorzystywane w biurowcach, m.in. przed salami konferencyjnymi, szkoleniowymi czy na halach
przedsiębiorstw. Dzięki zdalnie zarządzanemu systemowi i pełnej kontroli, pozwalają wyświetlać bieżące komunikaty dla
pracowników, interaktywnie informować o planie spotkań w salach oraz z opcją ekranu dotykowego umożliwiać rezerwację
sal.

EKRANY REKLAMOWE
Alternatywa dla plakatów i dużych banerów. Miejsce umieszczenia ekranu jest dowolne, a zdalnie zarządzany system
i całkowita kontrola nad wyświetlaną treścią gwarantują ekonomiczne zmiany kontentu. Zastosowanie nowej technologii
pozwala sprawdzać rzeczywistą aktywność klientów przed ekranem.

INFOKIOSKI
Interaktywne punkty informacyjne doskonale sprawdzające się w przestrzeni miejskiej i w budynkach. Ekonomicznie zastępują punkty informacji, rezerwacji, a także mapy, ulotki czy opisy ekspozycji. Wykorzystywane m.in. w urzędach, muzeach,
hotelach, lotniskach, informacji miejskiej, budynkach medycznych, usługowych. Infokioski są wyposażone w ekran dotykowy
(także z opcją klawiatury), zintegrowane z komputerem centralnym, drukarką, kamerą, czytnikiem kodów kreskowych itp.

SYSTEMY KOLEJKOWE
Kolejkomaty porządkują obsługę klientów i kierują do konkretnego specjalisty. System numerkowy klarownie informuje
jaki będzie czas oczekiwania – klient wybiera określony temat spotkania i pobiera wydrukowany numerek. Komunikat na
wyświetlaczu (opcjonalnie połączony z dźwiękową zapowiedzią) informuje kiedy jest jego kolej lub kieruje na wolne stanowisko. Niezastąpione w urzędach, bankach, szpitalach – wszędzie tam, gdzie liczba osób do obsługi znacznie przewyższa
możliwości kadrowe miejsca i powoduje zbędną dezorientację osób oczekujących w kolejce.

SYSTEMY STEROWANIA ORAZ NAGŁOŚNIENIE
Staramy się, aby funkcjonalność wdrażanych przez Nas systemów multimedialnych jak najbardziej
spełniała oczekiwania naszych Klientów. Dzięki ścisłej współpracy z dystrybucją Grupy Harmann Nasi
klienci otrzymują możliwość kompleksowej realizacji projektów, uzupełnionych o systemy sterowania elementami sal
konferencyjnych, m.in. oświetleniem, ekranami projektowymi czy też roletami. Zapewniamy również instalację systemów
nagłośnienia, zaprojektowanych wcześniej i spersonalizowanych pod określone pomieszczenia.

INTEGRATOR
TECHNOLOGICZNY

TRITECH NETWORKS SP. Z O.O.
UL. ŻELIWNA 38, 40-599 KATOWICE
TEL. +48 32 3434 918

FAX +48 32 3434 912

WWW.TRITECHNET.PL INFO@TRITECHNET.PL

