КОМПАНІЯ «МЕГАТРЕЙД» —

найбільший український IT-дистриб'ютор
з 24-річним досвідом, що спеціалізується
у комплексному забезпеченні
інфраструктурних, телекомунікаційних
та хмарних проектів.
«Мегатрейд» здійснює дистрибуцію та
сервісну підтримку за основними
напрямками: мережне обладнання,
сервери та СХД, ПЗ для бізнесу та хмар,
системи друку та документообігу,
СКС та інфраструктура ЦОД,
системи електроживлення,
відеоспостереження
та системи контролю доступу.

МІСІЯ КОМПАНІЇ

Удосконалення комплексних IT-рішень.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ

«Мегатрейд» здійснює свою діяльність тільки через партнерську мережу —
системних інтеграторів, реселерів, сервіс-провайдерів та розробників ПЗ.

ФІЛОСОФІЯ КОМПАНІЇ

Діяльність «Мегатрейд» спрямована на встановлення довгострокових
взаємовигідних відносин з партнерами, які базуються на бездоганній репутації,
професіоналізмі, повазі та довірі.

ПЕРЕВАГИ КОМПАНІЇ «МЕГАТРЕЙД»:

• динамічний розвиток компанії
на українському ринку з 1996 року;
• багаторічна співпраця з лідерами
у виробництві обладнання та програмного
забезпечення для побудови
IT-інфраструктури будь-якого рівня
складності;
• підтримка актуального асортименту
обладнання на складі;
• конкурентні ціни та гнучка фінансова
політика;
• інформаційна, технічна та проектна
підтримка партнерів кваліфікованим
персоналом компанії;
• програми розвитку партнерів (семінари,
навчання, авторизації, сертифікації, щорічні
партнерські конференції, допомога
у проведенні регіональних заходів);
• демонстрація, тестування, технічна
експертиза рішень та навчання партнерів;
• ефективна логістика і гарантоване
постачання обладнання для проектів
на замовлення партнера;
• оперативна доставка по Україні;
• власний сервісний центр та якісна сервісна
мережа по Україні;
• електронна система замовлень.

вул. Смоленська, 31-33
Київ, 03057, Україна
тел.: +380 44 538 00 06
e-mail: ofﬁce@megatrade.ua
www.megatrade.ua
Сервісний центр:
тел.: +380 44 585-0-911
service.megatrade.ua
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Найбільший
український
спеціалізований
IT-дистриб'ютор

Активне мережне обладнання

Лідер з виробництва
KVM-комутаторів, обладнання
для віддаленого керування
серверами та іншими
мережними пристроями

Провідний виробник
Wi-Fi інтернет-центрів

Системи відеоспостереження та контролю доступу

Провідний світовий виробник
на ринку захищених рішень
доступу на базі Ethernet/IP

Провідний світовий
виробник в галузі рішень
з автоматизованого
мережного контролю

Провідний світовий
виробник систем
відеонагляду та контролю
доступу

Європейський лідер
у виробництві систем
відеонагляду та
контролю доступу

Провідний виробник
рішень для
відеоспостереження

Світовий лідер у галузі
мережних технологій, які
змінюють засоби людського
спілкування, зв’язку
та спільної праці

Провідний постачальник
мережних продуктів
і IP рішень для малого
і середнього бізнесу,
підприємств та SOHO

Міжнародний
постачальник рішень
для відеоспостереження:
мережні камери та NVR

Провідний виробник
рішень для
відеоспостереження

Провідний розробник
програмного забезпечення
для керування відео

Світовий виробник
IP-відеокамер, записуючих
пристроїв та програмного
забезпечення

Міжнародний розробник
хмарних рішень
з відеоспостереження для
додатків з безпеки

Провідний світовий
виробник обладнання
з технологією гібридної
біометричної
ідентифікації

Провідний світовий виробник
оптичних рішень для мереж
операторів зв’язку та SAN
дата-центрів

Міжнародний постачальник
інтелектуальних Wi-Fi
продуктів та мережних рішень

Кабельні системи та аксесуари
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Програмне забезпечення для бізнесу та хмар
Світовий лідер
в галузі проектування та
виробництва структурованих
кабельних систем. Один
з глобальних партнерів Cisco

Один з провідних
виробників
кабельної
продукції

Рішення
для комутації
з’єднань
на робочих місцях
Світовий лідер
програмного
забезпечення.
Мегатрейд –
SPLA Reseller
в Україні

Телекомунікаційні шафи

(Service Provider License
Agreement)

Відомий чеський
виробник
телекомунікаційних
шаф та рішень
для ЦОД

Виробник
високотехнологічних
комунікаційних
та серверних шаф
та аксесуарів

Світовий лідер
в галузі проектування
та виробництва
структурованих кабельних
систем. Один з глобальних
партнерів Cisco

Найбільший виробник
телекомунікаційних
шаф та широкого
спектру пасивного та
активного мережного
обладнання

Серверне обладнання та системи збереження даних

Світовий лідер
в роботизованій
автоматизації
процесів

Світовий лідер
з розробки
IT рішень. Мегатрейд –
ексклюзивний
дистриб'ютор
MSLA в Україні

Виробник
програмного
забезпечення
для контактних
центрів

Провідна українська
компанія-виробник в галузі
захисту IT-інфраструктури
та запобігання кіберзагрозам

Лідер з моніторингу
працівників та аналітики
поведінки користувачів

(pay-as-you-go licensing
for service providers)

Системи прецизійного кондиціонування

Професійний та офісний друк
Cвітовий лідер
з виробництва
обчислювальних
комплексів для ЦОД
нового покоління (UCS)

Провідний світовий виробник
потужних NAS з широким
функціоналом

Світовий лідер у галузі
інноваційних технологій
зберігання та керування
даними

Світовий лідер в галузі
рішень для зберігання
цифрових данних

Світовий лідер
у виробництві
NAS

Світовий лідер
в галузі рішень
із збереження
даних

Провідний виробник
систем кондиціонування

Світовий лідер
у галузi друку
та документообігу

Технологічний лідер
серверного ринку

Системи гарантованого електроживлення

Провідний світовий
виробник інноваційних
широкоформатних
сканерів і технічних
рішень в області
оцифровки зображень

Технологічний
лідер в сегменті
післядрукарської
обробки паперу

Глобальний постачальник
обладнання для обробки
післядрукарської поліграфічної
та поштової продукції

Відомий чеський виробник
систем кондиціонування

Альтернативна енергетика
Провідний виробник систем альтернативного живлення:
• фотоелектричні системи
• сонячні панелі / модулі
• вітрогенератори
• інвертори

Зарядні станції для електротранспорту
Обладнання для маркування та ідентифікаціїї даних

Провідний виробник
комплексних рішень для
захисту електроживлення
телекомунікаційних систем

Європейський лідер
з виробництва дизельних
та бензинових
генераторних установок

Провідний світовий
постачальник комплексних
рішень для забезпечення
якісного електроживлення

Голландський виробник
зарядних станцій для
електротранспорту

Провідний світовий
виробник
інтелектуальної
інфраструктури для
зарядки електромобілів

Відомий європейський
виробник зарядних станцій
для електромобілів

Провідний постачальник інтегрованих рішень
в галузі автоматичної ідентифікації та збору даних

Компанія «МЕГАТРЕЙД»
є офіційним дистриб’ютором
в Україні провідних
світових IT-виробників

