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www.abbyy.com

ABBYY – міжнародна ІТ компанія, один з провідних світових роз-
робників технологій оптичного розпізнавання документів та лінгві-
стичного програмного забезпечення. 

ПРОДУКТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ 
Автоматизація на рівні корпорації
• ABBYY FlexiCapture 
• ABBYY FineReader Server

PDF, OCR І ПОРІВНЯННЯ ДОКУМЕНТІВ
Продуктивність працівників
• ABBYY FineReader 15 
• ABBYY FineReader Pro для Mac 
• ABBYY Screenshot ReaderABBYY FineReader Server

OCR/ICR SDK
• ABBYY FineReader Engine

SDK ДЛЯ ЗАХОПЛЕННЯ ДАНИХ
• ABBYY FlexiCapture Engine 
• ABBYY FlexiCapture Cloud API

ABBYY
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www.amd.com

AMD - провідний глобальний постачальник інноваційних мікро-
процесорів і графічних рішень. AMD розробляє та випускає інно-
ваційні мікропроцесори та графічні рішення для обчислювальних 
пристроїв, комунікаційного обладнання та побутової електроніки. 

AMD EPYC™
Ряд процесорних рішень 
AMD EPYC™ для виконання 
робочих навантажень 
сучасного ЦОД.
Продуктивність і 
масштабування для хмарних 
центрів обробки даних та нова 
ера більш низької сукупної 
вартості володіння.

• EPYC™ серії 7001 
• EPYC™ серії 7002

RYZEN™
Високоефективна архітектура 
ядра x86 Zen від AMD 
забезпечує збільшення 
продуктивності на більш ніж 
52% за показником ІPC (число 
команд, виконуваних за цикл) у 
порівнянні з архітектурою AMD 
попереднього покоління без 
збільшення енергоспоживання.

• Процесори Ryzen™ 
Threadrіpper™ 

• Процесори Ryzen™ 
• Процесори Ryzen™ Pro

AMD
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business.apple.com

РІШЕННЯ APPLE ДЛЯ БІЗНЕСУ.
Apple надає широкий спектр можливостей для роздрібної торгівлі, 
освіти, банківського сектору та інших галузей за допомогою IOS 
пристроїв.

ЧОМУ БІЗНЕС ОБИРАЄ APPLE?

РІШЕННЯ ДЛЯ РІТЕЙЛУ. Термінали збору даних, мерчендайзинг, прайсчекер
РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДІВ. Стікерування товару, сканери штрих-кодів, безконтактні 
мітки
МОБІЛЬНИЙ ПРОДАВЕЦЬ. Фіскальні рішення, банківський термінал, термінал 
збору даних
РОБОЧЕ МІСЦЕ КАСИРА. Фіскальний принтер, сканер товару, банківський тер-
мінал
РІШЕННЯ ДЛЯ ГОТЕЛІВ НА БАЗІ APPLE TV, ROOMNET
JAMF - система віддаленого управління для iOS і macOS пристроїв (MDM)
APPLE BUSINESS MANAGER - корпоративна прив’язка пристроїв Apple
APPLE SCHOOL MANAGER - управління пристроями Apple для освітніх установ

• Компанія Apple - лідер у вироб-
ництві програмних та апаратних 
продуктів

• Єдина екосистема з підтримкою 
MDM

• Надійність та безпечність
• Низька вартість володіння (TCO)
• Довгострокова підтримка вироб-

ника
• Широкий набір аксесуарів

Authorized
Distributor

APPLE B2B
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ПЛАТФОРМИ КЕРОВАНОГО 
ЗАХИСТУ

• CloudCare
• Консоль керування 

РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ
• Рішення Endpoint Protection
• Рішення для керування безпекою
• Мережеві рішення безпеки

АНТИВІРУСНІ ПРОДУКТИ  
РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ КІНЦЕВИХ ТОЧОК

• Standalone Antivirus
• Антивірус
• Antivirus Pro
• Antivirus Pro Plus
• Антивірус для Linux
• Керування виправленнями

ПОСЛУГИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДЛЯ БІЗНЕСУ

www.avast.com

Avast Business. Надійний захист для бізнесу.

Локальні й хмарні рішення, що масштабуються відповідно до по-
треб вашої компанії незалежно від її розміру, характеристик мере-
жі та пристроїв, що використовуються.

• Захищений інтернет-шлюз
• Захищений веб-шлюз
• Керування 

виправленнями

• Резервне копіювання й 
аварійне відновлення

• Захист електронної пошти
• Фільтрування вмісту

AVAST
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Продукти з лінійки AVG Business Edition володіють всіма функ-
ціями, які потрібні вашій компанії для виживання і процвітання 
у світі, повному кіберзагроз: від антивіруса і захисту від шпигун-
ських програм до безпечної передачі даних і захисту файлових 
серверів. 

AVG BUSINESS EDITION - ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ 
БЕЗПЕКОЮ ВАШОГО БІЗНЕСУ
Першокласний антивірус. Більш безпечна робота в Інтернеті і 
захист від шкідливого ПЗ

Миттєві повідомлення електронною поштою. Швидкі повідом-
лення про загрози

Віддалене управління. Встановлюйте, оновлюйте і налаштовуй-
те AVG віддалено на всіх комп’ютерах

www.avg.com

ПЗ ДЛЯ ЗАХИСТУ СЕРВЕРІВ WINDOWS
Забезпечує безпеку вашого 
малого бізнесу

• AVG File Server 
Business Edition

ЗАХИСТ КІНЦЕВИХ ТОЧОК 
ВАШОЇ КОМПАНІЇ: 

Для вашої компанії від шкідливих ПО, 
зловмисників та інших загроз

• AVG AntiVirus Business Edition - від 
шкідливих ПО, зловмисників

• AVG Internet Security Business 
Edition - захист електронної пошти і 
мережі вашої компанії від програм-
вимагачів, спаму, фішингу

AVG
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Мультиплатформенні рішення BlackBerry Enterprise Software 
поєднують в собі всі компоненти EMM (MDM, MAM, MCM, IAM і 
контейнеризацію), а також вирішують всі завдання підприємства, 
що використовують в роботі мобільні пристрої будь-яких вироб-
ників й для управління всіх платформ (Android, Samsung KNOX, 
Android for Work, iOS, Windows Phone, BlackBerry OS).

www.blackberry.com

СЕРВІСИ:

• BlackBerry Internet Service - BIS - рішення, 
спрямоване на кінцевих споживачів. Це realtime-push-
синхронізація, стиснення трафіку і конфіденційність

• Blackberry Enterprise Server - BES - розроблений 
для централізованого безпечного з'єднання між 
корпоративним поштовим сервером, бездротовою 
мережею оператора зв'язку і смартфонами Blackberry

• BlackBerry Enterprise Server Express - BESx - 
має всі важливі переваги і основний функціонал 
BES, однак більш простий в установці і менш 
вимогливий до системних ресурсів

• Hosted Blackberry Enterprise Service - Hosted 
BES - рішення для клієнтів, які не бажають 
встановлювати і адмініструвати BES-сервер в 
рамках корпоративної інфраструктури

BLACKBERRY
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www.dell.com

Dell EMC входить у групу Dell Technologіes і допомагає організа-
ціям в усьому світі модернізувати, автоматизувати та трансфор-
мувати центри обробки даних, поставляє провідні в галузі конвер-
гентні інфраструктурні рішення, сервери, системи зберігання та 
технології захисту даних.

Разом з інфраструктурними рішеннями Dell EMC, Dell дозволяє 
організаціям модернізувати, автоматизувати та трансформувати 
їхні центри обробки даних, забезпечуючи працівників і споживачів 
безпечним підключенням і спільною роботою в будь-якому місці в 
будь-який час.

Місія DELL EMC полягає в тому, щоб бути найбільш успішною 
комп’ютерною компанією у світі та виправдовувати споживацькі 
очікування щодо:

• найвищої якості

• провідних технологій

• конкурентних цін

• найкращого рівня обслуговування та технічної підтримки

• можливостей індивідуального підходу

• фінансової стабільності

DELL EMC
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НОУТБУКИ, МОНІТОРИ, ДИСПЛЕЇ, ALL IN ONE ТЕХНІКА
Laptops 
• Latitude 3000, 5000, 

7000, Rugged 
• Vostro 3000, 5000 
• Inspiron 3000, 5000 ,7000 
• Precision 3000, 5000, 7000 
• XPS 13, 13 2-in-1, 15 
• Chromebook 11, 13

Desktops 
• Vostro 3000 
• OptiPlex 3000, 5000, 7000 
• Precision 3000, 5000, 7000 
• XPS Tower

All in One 
• OptiPlex 3000, 5000, 7000 
• Inspiron 3000, 5000 
• XPS 27

Monitors and Displays 
• UltraSharp 
• P Models 
• E Models 
• Touch Screen 
• Ultra HD 4K 
• Conference Room Monitors

СЕРВЕРИ POWEREDGE
Rack One Socket 
• R240 
• R340

Rack Two Socket 
• R440 
• R540 
• R640 
• R740 
• R740XD

• R740XD2

Blade Servers 
• M640 
• MX740c 
• MX840c 
• M1000e Chassis 
• MX7000 Chassis

Tower
• T40 
• T140 
• T340 
• T440 
• T640

www.dell.com
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AMD Platform Servers
• R7425 
• R7515 
• R6515

• R6525

Rack Four Socket 
• R940xa 
• R940 
• R840

Cloud Servers
• C6400 
• Chassis 
• C4140 
• C6420
• FX2 Converged 

Infrastructure
• FX2, FX2S Chassis 
• FC430 
• FC640 
• FC830

СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ
Server JBOD Expansion 
• PowerVault MD1200 
• PowerVault MD1220 
• PowerVault MD3060e 
• DELL Storage MD1400 
• DELL Storage MD1420 
• DELL Storage MD1280 
• Dense Eclosure

Backup and recovery 
and data protection 
• RD1000 
• LTO Cartridges 
• ML6010 
• ML6020 
• ML6030 
• 114x 
• LT1000 
• LTO Tape Drives

www.dell.com
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General-purpose 
disk arrays 
• Dell Storage SC 
• EquaLogic PS 
• PowerVault ME 
• FS series
• UNITY

Converged and 
Hyper Converged 
• XC Series 
• vSAN Ready Nodes 
• VxRack FLEX 
• VxRail Appliances 

МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ
Керовані комутатори 
рівня підприємства
• N1100-ON серия 
• N1500 серия 
• N2000 серия 
• N3000E/N3100 серии 
• C9010 Network Director

Високопродуктивні 
комутатори для центрів 
обробки даних (ЦОД)
• S3100-ON серія 
• S4100-ON серія
• S4200-ON серія
• S5200-ON серія
• S6010/6100-ON серія
• Z9100-ON серія
• Z9200-ON серія

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КЕРОВАНІ КОМУТАТОРИ DELL  
NETWORKING СЕРІЇ Х

Керовані комутатори 
для SMB:
• X1000 серія
• X4000 серія

www.dell.com



20 www.asbis.ua

КОМУТАТОРИ
Високопродуктивні комутатори для операторів зв’язку, які відріз-
няються своєю високою надійністю, функціональністю.

• EXTREME SUMMIT X440
• EXTREME SUMMIT X450-G2
• EXTREME SUMMIT Х460
• EXTREME SUMMIT X460-G2

• EXTREME SUMMIT X480
• EXTREME SUMMIT X670
• EXTREME SUMMIT Х670V-48T
• EXTREME SUMMIT X670-G2
• EXTREME SUMMIT X770

www.extremenetworks.com

Extreme Networks – компанія-розробник передових рішень 
Ethernet. Компанія випускає унікальні рішення, які підтримують 
різні протоколи комутації і маршрутизації, що використовують 
єдину модульну операційну систему на всіх пристроях. Компанія 
АСБІС-Україна є постачальником модульних комутаторів компанії 
Extreme Networks, які призначені для операторів зв’язку, корпора-
тивних мереж.

Extreme XOS дозволяє створювати передові рішення для:

• корпоративних мереж

• операторів звязку

• мереж ЦОД

• локальних мереж

EXTREME NETWORKS
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• СЕРІЯ EXTREME SUMMIT X620
• СЕРІЯ EXTREMESWITCHING 210
• СЕРІЯ EXTREMESWITCHING 220

МОДУЛЬНІ КОМУТАТОРИ 
Шасі, в які можуть встановлюватися від 6 до 10 плат, включаючи 
процесорні модулі та інтерфейсні карти.

• EXTREME BLACKDIAMOND X8
• EXTREME BLACKDIAMOND 8800

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖ
• Extreme Indoor Access Points WiFi
• Extreme Wireless Appliance

www.extremenetworks.com
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• GIGABYTE’s Open Rack
• Single Node Chassis
• Dual Node Chassis
• JBOD Chassis
• Accessories

www.gigabyte.com

GIGABYTE компанія, яка є світовим лідером у галузі ПК, пропонує 
комплексну лінійку продуктів, спрямовану на «Оновлення вашого 
життя». Завдяки досвіду, що охоплює системи споживачів, бізне-
су, геймінг та хмари, GIGABYTE використовує дослідження та ін-
новації для постійного задоволення потреб користувачів. 

• Gіgabyte Technology Co., Ltd. - розробка та виробництво 
системних і графічних плат, а також периферійних пристроїв 
для настільних ПК

• Gіgabyte Communіcatіons Іnc. - виробництво комунікаторів і 
смартфонів під маркою Gsmart

• Gіgazone Іnternatіonal Co., Ltd. - спеціалізується на випуску 
корпусів для настільних ПК, моніторів (торговельна марка 
ENVІSІON), блоків живлення та систем охолодження ЦП

• G-style Co., Ltd. - виробництво ноутбуків і планшетних ПК

СТІЙКОВІ СЕРВЕРИ (RACK SERVERS)

ГОТОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ДЦ 
(DATACENTER SOLUTIONS)

•  Intel Xeon Scalable 
Servers

• AMD EPYC 7000 3 x 
double slot GPU Servers

• Intel Xeon E5-2600 
v4/v3 Servers

• Intel Xeon E3-1200 
v6/v5 Servers

• Intel Xeon D 16 x 3.5" 
HDD in 1U Servers

GIGABYTE
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СЕРВЕРИ НА БАЗІ ЦП RISC ЗІ СКОРОЧЕНИМ 
НАБОРОМ КОМАНД (ARM SERVERS)

• 8 x Cavium ThunderX 
(32/48-core ARM) 
2U4Nodes Servers

• 2 x Cavium® ThunderX™ 
(48-core ARM) 2U Servers

• AppliedMicro® 
X-Gene1® Server

• Annapurna Labs 
Alpine 16 x 3.5" HDD 
in 1U Servers

ІНТЕГРОВАНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ РІШЕННЯ 
(EMBEDDED COMPUTING)
• Semi-industrial 

Motherboard
• Embedded IoT Solution

• Open Pluggable 
Specification Platform

ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ (GPU)
• Nvidia Quadro
• Nvidia Tesla
• Nvidia GRID VDI

• Nvidia GRID Gaming
• Nvidia Quadro
• Nvidia consumer card

АКСЕСУАРИ ДО СЕРВЕРІВ (ACCESSORY)
• LAN Cards
• HBA Cards
• RAID Controller Cards

• Riser Cards
• Add-on SAS card
• DisplayPort & 

Thunderbolt Cards

www.gigabyte.com

S451-Z30G291-Z30G291-Z20
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ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 
(HIGH PERFORMANCE COMPUTING SYSTEMS)

•  4 x double slot GPU cards 
1U high density platforms

• 8 x double slot 
GPU cards 2U

• 4 x double slot GPU 
cards 2U4Nodes high 
density platforms

• Intel Xeon E5-2600 
v4/v3 Servers

• Intel Xeon E3-1200 
v6/v5 Servers

• Intel Xeon E3-1200 
v4/v3 Servers

• BGA 1667 Xeon-D SoC 
1U Rackmount Servers

СЕРВЕРНІ МАТЕРИНСЬКІ ПЛАТИ 
(SERVER MOTHERBOARDS)

• Intel Xeon Scalable
• AMD EPYC 7000
• Intel Xeon E5-2600 v4/v3
• Intel Xeon E5-2600 v2

• Intel Xeon E3-1200 v6/v5
• Intel Xeon E3-1200 v4/v3
• Intel Xeon D
• Intel ATOM C3000

СЕРВЕРИ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ 
(DENSITY OPTIMIZED SERVERS)

• Intel Xeon E5-2600 v4/v3 
2U4Nodes front access

• Intel Xeon E5-2600 v4/v3 
2U4Nodes rear access

www.gigabyte.com
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www.infinidat.com

Компанія INFINIDAT – глобальна компанія з Ізраїлю, яка за-
ймається розробкою, виробництвом та продажами СЗД корпо-
ративного класу. INFINIDAT змінює парадигму корпоративних 
СЗД, зменшує капітальні/операційні витрати та складність інф-
раструктури. 

Рішення для:

• Великих масивів даних

• Хмарних сервісів

• Консолідації даних

• Кібербезпеки

• Віртуалізації 

ПРОДУКТИ

InfiniGuard Backup And Disaster Recovery
Мультипетабайтний захист даних з блискавичним 
відновленням

«InfiniSync Synchronous Data Replication
Синхронна реплікація на будь-якій відстані

«Neutrix Cloud Multi Cloud Storage
Ефективне сховище, що дозволяє конкурувати з публічними 
хмарами в реальному часі

INFINIDAT
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www.intel.com

Intel - світовий лідер і визнаний постачальник серверних тех-
нологій і продукції. Використовуючи своє глибоке розуміння по-
треб сучасних ЦОД, багаторічний досвід і експертні знання, Intel 
пропонує широкий асортимент інноваційних серверних систем і 
рішень, завдяки яким компанії зможуть стабільно розвиватися і 
зберігати конкурентні переваги 

ЦЕНТРАЛЬНІ ПРОЦЕСОРИ (CPU)
• Desktop Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 processors
• Desktop Intel® Atom® / Celeron® / Pentium® processors
• Server Intel® Itanium® processors
• Server Intel® Xeon® Scalable processors
• Server Intel® Xeon® D/E3/E5/E7 processors

СЕРВЕРИ (SERVERS)
• Rack (1U, 2U, 2U4N)
• Tower/Workstations

• vSAN-Ready (VMware) 
Solutions”

СЕРВЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ (SERVER OPTIONS)
• Mainboards, Chassis, 

RAIDS, Expanders, Re-
Timers, Cables, Rails, 
CMA, VCA, DLA

INTEL
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МІНІ ПК (MINI-PC)
• Intel® NUC (powerful 

4x4-inch mini-PC)

ВИСОКОПРОДУКТИВНА КОМУТАЦІЯ 
(FABRIC NETWORK)

• Intel® Omni-Path Host 
Fabric Interface Adapters 
(100G OPA HFA)

• Intel® Omni-Path 
Switches (100G OPA)”

АДАПТЕРИ (ADAPTERS)
• Thunderbolt (HBA)
• Ethernet (NIC)

• Intel® QuickAssist 
(Cryptographic Accelerator)

МЕРЕЖЕВІ АДАПТЕРИ (LAN ADAPTERS)
• Intel® 1/10GbE 

Network Adapters
• Intel® 10/25/40GbE 

Network Adapters

• Intel® Ethernet Controllers • Intel® Ethernet Optics, 
Transceivers and Cables

ПЗ ТА СЕРВІСИ (SOFTWARE/SERVICES)
• Intel® Data Center 

Manager (DCM)
• Intel® Cache Acceleration 

Software (CAS)
• Intel® Memory Drive 

Technology SW for 
Optane (MDT)

• Intel® Virtual RAID 
on CPU (VROC)

• Intel® Virtual KVM
• Intel Standard Warranty 

Replacement (SWR)
• Intel Advanced Warranty 

Replacement (AWR)

www.intel.com



28 www.asbis.ua

ПРИСТРОЇ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» (IOT)

www.intel.com

• Learning/Prototyping 
Boards (Arduino 
101, Galileo2)

• Compute Modules (Edison, 
Joule, Curie, Aero)

• Glasses Intel® Recon 
Jet™ Pro Plus

• Camera Intel® RealSense
• SoC & Chips (AnyWAN™ 

(Netw, Processor),
• WAY™ (Wi-Fi Chipset), 

Puma™ (SoC))

БЕЗДРОТОВІ АДАПТЕРИ (WLAN ADAPTERS)
• Intel Wireless AC Products • Intel WiFi6 Products

ТВЕРДОТІЛЬНІ НАКОПИЧУВАЧІ (SSD)
• Consumer (Intel® SSD 

5,6,7,8,9 Series)
• Embedded Intel 

SSD E-Series
• Professional (Intel® 

SSD Pro 6000p, 5400s, 
5450s, 7600s)

• Data Center (Intel® SSD 
DC, Optane DC Series)

• Intel Optane Memory
• Intel Optane DC 

Persistent Memory
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www.lacie.com

LaCie - преміальний бренд компанії Seagate, розробляє рішення 
для зберігання даних для фотографів, відеооператорів, аудіо про-
фесіоналів та інших користувачів. LaCie допомагає реалізувати 
ваше творче бачення.

РІШЕННЯ LACIE ДЛЯ НАПРЯМКІВ РОБОТИ:
• фото
• відео
• аудіо
• дизайну

ЖОРСТКІ ДИСКИ:
USB 3.0 Drive ємністю 1ТБ, 2ТБ, 4ТБ
Mobile Drive:
• Moon Silver ємністю 1ТБ, 2ТБ, 4ТБ, 5ТБ
• Space Gray ємністю  2ТБ, 4ТБ, 5ТБ
Rugged Mobile Storage: 
• Rugged SSD Pro ємністю 

1TB (SSD), 2 TB
• Rugged SSD ємністю 500GB 

(SSD), 1TB (SSD), 2 TB
• Rugged Boss SSD ємністю 1TB (SSD)
• Rugged RAID Shuttle ємністю 8TB
• Thunderbolt USB-C ємністю 

500GB (SSD), 1TB (SSD), 
2 TB, 4TB, 5TB

• Rugged Mini ємністю 
1ТБ, 2ТБ, 4ТБ, 5ТБ

• Rugged RAID Pro ємністю 4ТБ
• Rugged SECURE ємністю 2ТБ
• USB-C ємністю 1ТБ, 2ТБ, 4ТБ, 5ТБ

LACIE
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DJI Copilot
d2 Desktop Drives
• d2 Thunderbolt 3 ємністю 

6ТБ, 8ТБ, 10ТБ
• d2 Professional ємністю 

4ТБ, 6ТБ, 8ТБ, 10ТБ
Big RAID Storage
• 6big & 12big Thunderbolt 3 

ємністю 24 TB – 168 TB
• 2big Dock Thunderbolt 3 

ємністю 4 TB – 32 TB
• 5big Thunderbolt™ 2 

ємністю 20 TB – 40 TB

ТВЕРДОТІЛЬНІ НАКОПИЧУВАЧІ:
• мобільні SSD ємністю 500GB 

(SSD), 1TB (SSD), 2 TB
• портативні SSD ємністю 500GB 

(SSD), 1TB (SSD), 2 TB
• професійні SSD

www.lacie.com



31www.asbis.ua

www.lexmark.com

Lexmark - американська корпорація, що спеціалізується на роз-
робці і виготовленні пристроїв для друку і обробки зображень 
(включаючи лазерні і струменеві принтери і багатофункціональні 
пристрої), на створенні рішень і наданні послуг в цій галузі органі-
заціям та фізичним особам.

Lexmark забезпечує підвищену ефективність друку за зниженими 
цінами.

РІШЕННЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Універсальні принтери 
і багатофункціональні 
продукти для фізичних 
осіб і робочих груп, що 
друкують від 2 500 до 
10 000 сторінок на місяць

РІШЕННЯ ДЛЯ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ І ПІДПРИЄМСТВ
Покращені пристрої 
з підвищеною 
продуктивністю 
підтримують роботу груп 
від 20 осіб і більше, які 
друкують понад 6 000 
сторінок на місяць

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТА  
АКСЕСУАРИ

Оригінальні витратні 
матеріали Lexmark 
здійснюють друк зображень 
високої якості при великих 
обсягах друку і низькою 
посторінковою вартості

LEXMARK
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www.video-connect.com

Провідне положення компанії Logіtech у розвитку інноваційних 
технологій забезпечує великий діапазон периферійних пристро-
їв та рішень (як дротових, так і бездротових) для персональ-
них комп’ютерів. Особливо широко представлені продукти для 
комп’ютерної навігації, ігор, спілкування через інтернет, управ-
ління пристроями відтворення музики, домашніми мультимедій-
ними системами та рішеннями для відеоконференцзв’язку.

МАСШТАБНІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ (9-46 ОСІБ)
• Logitech® Rally - 

система преміум-класу 
з конференц-камерою 
Ultra HD з автоматичним 
управлінням, динаміком 
та мікрофоном 
у комплекті

• Logitech® Group - 
бюджетне рішення 
для відео дзвінків або 
конференцій у великих і 
середніх приміщеннях

LOGITECH ENTERPRISE
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ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ СЕРЕДНІХ КІМНАТ (4-8 ОСІБ)
• MEETUP 

Камера з кутом огляду 
120° і вбудованою 
аудіосистемою для 
невеликих приміщень

• Портативна 
конференц-камера 
CONNECT-SILVER 
Портативна 
конференц-камера з 
вбудованою системою 
гучномовця Bluetooth"

• BCC950 
Настільна установка 
для проведення 
відеоконференцій – 
для особистих 
кабінетів, малих офісів 
і міні-приміщень

КАМЕРИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
• BRIO 

З цією веб-
камерою проводити 
відеоконференції, 
знімати потокове відео 
або записувати ролики 
одне задоволення”

• ВЕБ-КАМЕРА C930E 
Камера для ділових 
цілей з корпоративною 
якістю зображення 
у форматі HD”

www.video-connect.com
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КАМЕРИ БЕЗ МІКРОФОНА
• PTZ PRO 2 

Відеокамера формату 
HD 1080p з розширеними 
можливостями 
регулювання панорами/
наклону і зуму

• RALLY CAMERA 
Камера PTZ преміум-
класу з системою 
формування зображень 
у форматі Ultra HD 
і автоматичним 
управлінням

СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ З LOGITECH TAP
• Сенсорне управління 

обладнанням для 
проведення нарад, 
включаючи рішення для 
відеоконференцій на 
базі платформ Google, 
Microsoft і Zoom

ВLUETOOTH-ГАРНІТУРИ ДЛЯ  
ДОСКОНАЛОЇ РОБОЧОЇ  
КОНЦЕНТРАЦІЇ

• Zone Wireless 
• Zone Wireless Plus

Розроблені для забезпечення безперешкодної комунікації, спільної 
роботи та максимального зосередження в середовищі відкритого 
офісу. Завдяки активній функції шумозаглушення (ANC) пристрої 
серії Logitech Zone блокують чинники, що відволікають від роботи.

www.video-connect.com
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КОМУТАЦІЙНІ СИСТЕМИ INFINIBAND И ETHERNET 
Ethernet Switch Systems
• SN3000
• SN2000
• SX1000

• AS4610

InfiniBand Switch 
Systems
• QM8700

• SB7800

• SB7700

• CS7500

• SX6710

• SX6000

• SX6500

www.mellanox.com

Інтелектуальні міжмережеві рішення Mellanox підвищують ефек-
тивність центру обробки даних, забезпечуючи найвищу пропускну 
здатність і мінімальну затримку та, відповідно, швидку передачу да-
них для додатків і розкривають повну продуктивність системи. 

Mellanox пропонує вибір високопродуктивних рішень: мережевих 
і багатоядерных процесорів, мережевих адаптерів, комутаторів, 
кабелів, програмного забезпечення та чипів, які прискорюють ви-
конання додатків і максимізують бізнес-результати для широкого 
спектру ринків, включаючи високопродуктивні обчислення (HPC), 
корпоративні центри обробки даних, Web 2.0, хмари, системи збе-
рігання даних, мережеву безпеку, телекомунікаційні та фінансові 
послуги.

MELLANOX
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www.mellanox.com

КОМУТАЦІЙНІ СИСТЕМИ INFINIBAND И ETHERNET
Адаптери InfiniBand
• ConnectX®-6 Single/

Dual-Port Adapters 
200Gb/s with VPI®

• ConnectX®-5 Single/
Dual-Port Adapters 
100Gb/s with VPI®

• ConnectX®-4 Single/
Dual-Port Adapters 
100Gb/s with VPI®

• ConnectX®-3 Pro 
Single/Dual-Port 
Adapter with VPI®

• ConnectX®-3

Адаптери Ethernet
• ConnectX®-6 Single/Dual-

Port Adapters 200Gb/s
• ConnectX®-5 Single/Dual-

Port Adapters 100Gb/s
• ConnectX®-4 Single/Dual-

Port Adapters 100Gb/s
• ConnectX®-4 Lx EN 

Single/Dual- Port Adapters 
10/25/40/50 Gb/s

• ConnectX®-3 Pro Single/
Dual- Port Adapters
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www.microsemi.com

Компанією Microsemi представлений широкий спектр рішень для 
систем зберігання даних з підтримкою високої щільності, низьким 
часом затримки, гнучкості і масштабованості. 

Системи зберігання на базі рішень Microsemi в порівнянні з конку-
руючими рішеннями дозволяють вдвічі розширити можливості під-
ключення при меншій кількості компонентів, компактності і більш 
низькому енергоспоживанні.

Рішення для ЦОД.

Широкий ряд продуктів microsemi adaptec допомагають нашим 
партнерам і корпоративним клієнтам створювати кращі в своєму 
класі рішення для зберігання даних. 

COMPUTE CONNECTIVITY 
• Switchtec PCIe Switches
• PCI Express 4.0 

(PCIe Gen4)"

MEMORY SOLUTIONS
• SMC 1000 8x25G

STORAGE SOLUTIONS
SAS/SATA Storage ICs
• RAID ControllersIOC
• ControllersSAS Expanders"

Controller Based 
Encryption
• StorClad™ Controller 

Based Encryption
• maxCrypto™ Controller 

Based Encryption

MICROSEMI ADAPTEC
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www.microsemi.com

End of Life Storage 
Products
• Fibre Channel 

Controllers - EOL
• SAS/SATA Muxes - EOL

Adaptec Storage 
Adapters
• Adaptec Open Source 

Tools for the Data Center
• Adaptec Resources
• Adaptec SAS 

Expander Adapters
• Adaptec Storage 

Innovations
• Adaptec Technical Support
• Adaptec Platform Support
• Adaptec Cables & 

Accessories
• Adaptec SAS/SATA 

RAID Adapters
• Adaptec Host Bus 

Adapters"
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www.perenio.ua

Perenio IoT - це інноваційна компанія в сфері розробки і виробни-
цтва систем управління і безпеки будівель.

Місія компанії - забезпечити безпеку кожного будинку і офісу та 
надати можливості оптимізувати витрати на електроенергію, 
освітлення, опалення, а також газо- і водопостачання.

Основний продукт - це система управління будівлею Perenio 
Smart, що представляє собою повнофункціональну екосистему 
для захисту будинку і майна.

Проект розумний дім від Perenio IoT – це готове рішення для 
управління та гарантії безпеки будинку, квартири, магазину чи офі-
су, яким легко керувати за допомогою мобільного додатка.

БЕЗПЕКА
• Комплект пристроїв 

безпеки
• Датчик диму

• Датчик протікання
• Датчик руху
• Датчик відкриття

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
• Поворотна камера • Стаціонарна камера

КЕРУВАННЯ
• Інтелектуальна розетка 

Power Link (чорна)
• Інфрачервоний 

пульт Red Atom
• Центр керування

PERENIO



40 www.asbis.ua

www.promise.com

Компанія Promіse Technology Іnc. - всесвітньо визнаний лідер 
на ринку сховищ даних. Компанія PROMІSE розробила повний 
спектр об’єднаних платформ збереження даних і рішень SAN і 
NAS на додаток до своєї власної архітектури систем зберігання 
даних корпоративного класу для апаратного та програмного за-
безпечення.

Компанія PROMІSE прагне поставляти на вертикальні ринки ди-
намічні програмно-обумовлені рішення для зберігання даних, 
включаючи хмарні системи зберігання даних, рішення для ІТ-ком-
паній, накопичувачі для систем відеоспостереження, мультиме-
дійних систем.

РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ 
(STORAGE SOLUTIONS)

• VSky Series 
(Hyperconverged Systems, 
optimizedfor smal and 
medium enterprises)

• Vtrak Series (2U-
4U upto 24xHDD, 
HighPerformance, High 
Availability, 16G_FC)

• Vess Series (Cost-
effective high-availability 
NAS- in-a-box)

• Pegasus Series (2/3 Series 
Thunderbold RAIDStorage 
for Mac & Windows)

• SANLink Series 
(Thunderbolt™ 2 
FC/ Ethernetbridge 
compact device)

• FileCruiser Series 
(Simple, secure sharing 
fromanywhere - from 
any device)

• Apollo Cloud (Secure 
Home Cloud)

PROMISE
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МОДУЛІ РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
(JBOD EXPANSION)

• Vtrak Series
• Vess Series

РІШЕННЯ ДЛЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
(SURVEILLANCE SOLUTIONS)

• Vess Series A2000 (2U, 
NVR server & storage for 
32-128 FullHD IP-Camers)

• Vess Series A3000 (2U, 
mid-sized NVR storage 
for upto 80 IP-Camers)

• Auryn (27U, 112xHDD, 
High-capacity NAS, iSCSI, 
(block and file protocols), 
VideoIP Storage)

www.promise.com
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PRESTIGIO DIGITAL SIGNAGE
Комплексне інтерактивне рішення для спілкування зі споживачем.

Система медіаносіїв і програмного забезпечення з аналітикою і 
таргетованим контентом на робочому столі .

• Інтерактивні тотеми
• Напівпрозорий 

цифровий постер
• Прозора відеостіна
• Непрозора відеостіна
• Інтерактивний шелфтокер
• Інтерактивний 

настінний дисплей
• Інтерактивний кіоск

www.prestigio.ua

Міжнародний бренд Prestigio вже 15 років пропонує широкий 
вибір споживчої електроніки для оселі, освіти і бізнесу. Продукція 
Prestigio — смартфони, телефони, планшети на базі операційних 
систем Android і Windows, ноутбуки, відеореєстратори, навігатори, 
а також інтерактивні дисплеї і спеціальне програмне забезпечен-
ня — успішно продається в 30 країнах світу.

Prestigio підтримує прагнення до індивідуальності. Слоган бренду 
«Живи по-своєму» передає свободу від стереотипів і важливість 
самовираження.

PRESTIGIO
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PRESTIGIO MULTIBOARD
Інтерактивні Ultra HD пристрої на базі Windows для бізнесу та 
освіти. Це комплексне рішення, що значно підвищує рівень взає-
модії на нарадах та уроках. Пристрої Prestigio Multiboard — інте-
рактивні мультисенсорні екрани із високою роздільною здатністю 
(IFPD) та вбудованим високопродуктивним компютером на базі 
ОС Windows та Android.

www.prestigio.ua

• Multіboard 98" Найбільший сенсорний екран 
c ультрависокою роздільною здатністю

• Multіboard 86" Рішення для великих 
організацій та розважальних центрів

• Multіboard 75" Найкраще рішення для навчальних центрів
• Multіboard 65" Універсальний формат для аудиторій та 

конференц-залів із сучасним лаконічним дизайном
• Multіboard 55" Ідеальне рішення для класних кімнат і 

малих переговірних кімнат, сучасний лаконічний дизайн
А також преміальні моделі Multіboard  65" та 55", які є 
найтоншими у своєму класі. Товщина панелі разом із настінним 
кріпленням всього 134 мм.
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ЕЛЕКТРОННІ ЦІННИКИ
Це рішення, що дозволяє легко та швидко міняти ціни на товари, 
запускати промоакції, а також публікувати додаткову інформацію 
щодо продукції, наприклад, опис продукції, QR-коди, рейтинг то-
вару та багато іншого, віддалено та всього в кілька кліків.

Технологія E-PAPER
• До 3 кольорів для 

відображення
• Стійкість до низьких 

температур
• Низьке енергоспоживання
• Розміри діагоналей 

від 1,54" до 7,5"

Технологія TFT
• 2 кольори для показу
• Низька вартість 

придбання
• Широкий кут огляду»
• Базова станція
• Підключення до 500 міток 

ePrice до однієї станції
• Радіус роботи до 10 м
• Можна каскадувати

www.prestigio.ua



45www.asbis.ua

RFID-РІШЕННЯ
Оперативний збір даних 
про об’єкти на всіх 
або окремих етапах 
бізнес-процесу в режимі 
реального часу.

RFID-мітки
• Зберігають діні і 

передають їх RFID-
зчитувачу безконтактним 
способом

• Різні варіанти виконання 
(корпусні, самоклеючі, 
високотемпературні) 
в залежності від умов 
використання

• UHF діапазон 860-960 Мгц

RFID-зчитувачі
• Безконтактне зчитування 

інформації з RFID-
міток за допомогою 
радіохвиль. Передача 
інформації на сервер

• Мобільні, стаціонарні 
або вмонтовані зчитувачі 
в залежності від 
завдань замовника

• Висока швидкість 
зчитування і реєстрації 
даних з RFID-міток. 
Віддстань зчитування 
до 12 метрів.

Серверне програмне 
забезпечення
• Програмне забезпечення 

для забезпечення 
повноцінного 
функціонування системи

• Отримання даних про 
об’єкти зі зчитувача

• Передача інформації про 
об’єкти з RFID-мітками, 
їх місцезнаходженні, 
переміщенні і т.п.

www.prestigio.ua
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ПРОДУКТИ
FlashArray
Перша СЗД на базі флеш-пам’яті NVMe, призначена для 
роботи в якості єдиної СЗД з прискореним доступом в 
неспеціалізованих корпоративних умовах.

• СЗД оптимізована для ємності - //C
• Система зберігання з NVMe - //X

www.purestorage.com

Pure Storage – лідер магічного квадранта Gartner 5 років по-
спіль у категорії Solid-State Arrays, незалежний виробник плат-
форм зберігання систем даних (FlashArray, FlashBlade, спільне із 
Cisco-конвергентне рішення FlashStack). Надійність систем Pure 
вкрай висока –  99,9999%, властива обладнанню класу High-End 
для розміщення даних найбільш критичних застосунків. Pure має 
найвищий у галузі індекс лояльності NPS (86,6%), сертифікований 
Satmetrix.

Флеш-масив завтрашнього дня

Флеш СЗД спрощують ведення бізнесу, дають більше можливо-
стей розробникам і містять аналітичні можливості наступного по-
коління.

Високопродуктивні флеш-СЗД з доступністю корпоративного кла-
су однаково добре підходять для розміщення баз даних, віртуаль-
них машин, контейнерів, аналітики і додатків хмарного рівня.

PURE STORAGE
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www.purestorage.com

FlashBlade™
Це найбільш сучасна СЗД в галузі для неструктурованих 
даних, яка забезпечує оптимізацію інфраструктури та 
прискорення досліджень, а також отримання висновків 
майбутнього

• Файлова і об’єктна СЗД 
• СЗД з підтримкою горизонтального масштабування
• Інфраструктура штучного інтелекту

Cloud Data Services
Блокова СЗД дозволяє виконувати найважливіші корпоратив-
ні програми в хмарі без труднощів

• Блочна СЗД в хмарі
• Хмарне зберігання як послуга
• Хмарне резервне копіювання

Pure1®
Це зручне хмарне управління і автономна прогнозна 
підтримка з повним набором аналітичних можливостей на 
базі функцій штучного інтелекту Pure1 Meta™

• Управління системою зберігання
• Хмарне управління
• Планування робочого навантаження
• Механізм штучного інтелекту
• Предиктивна підтримка"
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Purity Operating Environment
З’єднує програмно-визначену СЗД та управління 
флеш-пам’яттю з єдиної високопродуктивної СЗД Pure 
прискореного доступу.

• ПЗ для систем зберігання даних
• Оптимізація ємності
• Реплікація даних
• Метрокластер
• Безпека даних
• Система зберігання високої доступності
• Компактна система зберігання"

www.purestorage.com

РІШЕННЯ
Для додатків
• Microsoft Apps
• Citrix & VMware 

VDI Solutions
• Oracle Database
• SAP

• Splunk

Для інфраструктури
• Virtualize, consolidate, 

protect and accelerate
• FlashStack
• Virtualization
• Private Cloud
• Hybrid Cloud
• OpenStack
• Data Protection

Для індустрій
• Education
• Government
• Healthcare
• SaaS

• Managed Service Providers
• Life Sciences
• EDA/Manufacturing
• Data Analytics
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www.quantum.com

Quantum Corporatіon є виробником пристроїв і систем зберіган-
ня даних, включаючи стрічкові накопичувачі та дискові системи.

Quantum є провідним експертом в області масштабування бага-
торівневого сховища, архівації та захисту даних, надаючи інтелек-
туальні рішення для захоплення, спільного використання т збері-
гання цифрових активів протягом усього життєвого циклу даних. 

РІШЕННЯ
WORKFLOW STORAGE

• Post and Broadcast
• 4K Video
• Xsan Transition

• VFX / VR / Gaming
• Corporate Video
• Video Surveillance

• Ad & Creative Agencies
• Geospatial
• Cybersecurity
• Content Workflow 

in the Cloud
• C2S
• Artificial Intelligence

ARCHIVING
• Next-gen Archive
• Tiered Storage
• Object Storage
• LTFS NAS Archive

• Data Retention
• LTO Technology
• Hybrid Cloud Storage
• Managed Archive 

in the Cloud

DATA PROTECTION
• Multi-site Backup & DR
• VM Data Protection
• Cloud Backup & DR

• Deduplication
• Encryption

QUANTUM
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www.quantum.com

HYBRID TORAGE
• Lustre HPC Environments • Virtual Envi onments

• Backup & Data Protection

ПРОДУКТИ

WORKFLOW STORAGE
(Powered by StorNext)

• StorNext Data Management
• Xcellis Workflow Storage
• Xcellis Scale-out NAS

• Lattus Extended Online
• AEL Tape Archives
• FlexTier Cloud Access
• StorNext Pro Solutions
• aiWARE for Xcellis

ARCHIVING 
(Quantum Archive Systems)

• Artico Archive Gateway
• Lattus Object Storage

• Scalar LTO Libraries
• Scalar LTFS
• FlexTier Cloud Access

DATA PROTECTION
(Quantum Backup & Recovery)

• DXi Deduplication
• Scalar LTO Libraries

• SuperLoader 3
• Drives and Media
• Q-Cloud Protect

HYBRID STORAGE 
(XS Storage)

• QXS Models
• Hybrid Flash Tiering 

Software

• Storage Toolkit Software
• Risk Free Evaluation Offer
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www.seagate.com

Компанія Seagate є провідним постачальником жорстких дисків і 
рішень для систем зберігання даних.

Від відеороликів, музики та документів, якими ми ділимося із дру-
зями та близькими в соціальних мережах, до серверів, які є ос-
новними компонентами для корпоративних центрів обробки да-
них і хмарних обчислень, а також настільних систем і ноутбуків, 
що підвищують нашу особисту продуктивність, - у всіх випадках 
продукти компанії Seagate допомагають людям зберігати, спільно 
використовувати та захищати цінний цифровий контент.

Асортименти жорстких дисків, твердотільних і гібридних накопи-
чувачів Seagate є найширшим у галузі. Серед продукції Seagate 
споживачі підприємства малого бізнесу знайдуть велику лінійку 
роздрібних продуктів для збереження даних, а також послуги з 
відновлення даних з жорстких дисків і цифрових носіїв будь-яких 
торговельних марок і типів.

Жорсткі диски, твердотільні накопичувачі та системи зберігання 
даних Seagate створені спеціально для використання в корпора-
тивних інфраструктурах і центрах обробки даних. Їхні характерні 
риси - масштабованість, надійність і безпека.

SEAGATE
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www.seagate.com

EXOS
Максимально рентабельні накопичувачі. Фактичний стандарт 
ємності та продуктивності
Диски Exos HDD від Seagate розроблені для різних сфер 
застосування, робочих навантажень і рівнів зберігання, отже 
ви легко підберете систему відповідно до своїх потреб.

BARRACUDA
Лінія швидких універсальних накопичувачів Barracuda 
включає найємніші моделі на ринках систем зберігання 
даних для настільних ПК і портативних пристроїв. Величезна 
ємність.

FIRECUDA
Диск Fіrecuda - нереально швидкий жорсткий диск для 
любителів ігор, творчих працівників і фанатів технічних 
новинок.

IRONWOLF
Зручний, надійний та масштабований - для NAS і Raіd-
масивів. Диск Іronwolf оптимізований для цілодобової роботи 
в мережевих сховищах даних. 

SKYHAWK
Ефективний, надійний та безпечний диск Skyhawk 
розроблений для цілодобового запису відео.
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www.sonicwall.com

Рішення безпеки SonicWall є кращим вибором для розподілених 
підприємств, урядів, освіти, роздрібної торгівлі, охорони здоров’я 
та фінансових організацій. Продукти SonicWall - прості у викорис-
танні, високоефективні та високопродуктивні.

SONICWALL TZ SERIES
• TZ300
• TZ400

SONICWALL NETWORK SECURITY  
APPLIANCE

• NSA2600

SONICWALL

SONICWALL SUPERMASSIVE SERIES
• TZ500 
• NSA2650 
• SM 9200
• TZ600 
• NSA3600

• NSA4600 
• SM 9400
• SM 9600
• NSA5600 
• SM 9800
• NSA6600

SONICWALL WAN ACCELERATION APPLIANCE
• WXA500
• WXA2000

WXA4000
WXA5000
WXA6000

SONICWALL SECURE MOBILE ACCESS
• SMA 200
• SMA 400
• SMA 6200

• SMA 7200
• SRA EX9000
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www.supermicro.com

Supermicro — американська компанія, великий виробник мате-
ринських плат, корпусів, джерел живлення, систем охолодження, 
контролерів SAS, Ethernet та InfiniBand.

Переваги рішення, збудованого на SuperServer:

• Безкомпромісний контроль якості

• Найширший вибір Rackmount / Tower-серверів

• Найбільший вибір Hi-End-серверів на Itanium, Xeon & P4-проце-
сорах

• Всі компоненти вироблені з надмірною надійністю (знижується 
downtime серверу)

• Найкраще співвідношення ціна \ продуктивність

• Покращений дизайн (всі сервери оформлені одноманітно)

• Найшвидша поставка рішень на ринок

• Покращена продуктивність

• Низька сукупна вартість володіння (TCO)

• Високоякісні матеріали

• 3 роки обмеженою гарантії

• Цілодобова технічна підтримка

SUPERMICRO
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Supermіcro, лідер у сфері високопродуктивних і високоефектив-
них серверних технологій, є провідним постачальником передо-
вих серверних рішень Buіldіng Block Solutіons для інформаційних 
центрів, хмарних обчислень, високопродуктивних обчислюваль-
них центрів, корпоративних ІТ, Hadoop/Великих даних і вбудова-
них систем.

ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ SUPERMICRO ВКЛЮЧАЄ:
• Сервери
• Блейд-сервери
• GPU-системи
• Робочі станції
• Материнські плати
• Корпуси
• Джерела живлення
• Рішення для зберігання даних
• Мережеві розв’язки
• Серверне програмне забезпечення для керування
• Superrack® шафи/аксесуари

www.supermicro.com

1U Ultra 20 NVMe

2U Ultra 20 NVMe
BigTwin™

60/45-Bay Storage

8U SuperBlade™

Simply Double

GPU/Coprocessor
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www.vizuators.by

Tableau - лідер на ринку BI-технологій, програмна платформа 
Tableau, яка є сучасним набором інструментів для фахівців галузі 
Business Intelligence.

Tableau – технологія інтерактивної аналітики, що дає змогу швид-
ко проводити глибокий та різнобічний аналіз великих масивів 
інформації, і водночас не вимагає спеціалізованого навчання 
бізнес-користувачів та дорогого впровадження. В основі Tableau – 
дві інноваційні технології: VIZQL, завдяки якій можна створювати 
складну візуалізацію одним кліком миші, і Data Engine, яка забез-
печує аналіз мільйонів рядків у лічені секунди.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ФУНКЦІОНАЛУ TABLEAU:
• швидкість розгортання рішення та гнучкість у масштабуванні

• здатність під’єднувати до понад 60 джерел даних, представ-
лених на ринку (файлові системи, PDF та JSON, бази даних, 
web-інтерфейси)

• мінімальні вимоги до персоналу з точки зору початкових знань 
та навиків

• доступність інструментів для створення дашбордів та аналітики 
силами самих бізнес-користувачів

• можливість налаштовувати розсилки та повідомлення користу-
вачам

• інтеграція з Python та R

• проста й прозора цінова політика компанії Tableau

• підтримка співтовариства користувачів, яке об’єднує понад 
150 000 осіб

• велика кількість відкритих ресурсів та матеріалу для самоосвіти

• embedded analytics – можливість вбудовувати аналітику в пор-
тали та інтернет-ресурси

TABLEAU
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www.vizuators.by

СІМЕЙСТВО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ TABLEAU:

TABLEAU DESKTOP
програмне забезпечення для аналізу і створення звітності за 
лічені хвилини

TABLEAU PREP 
простий у користуванні продукт для підготовки даних  бізнес-
аналізу і виконання функції ETL – витягання, перетворення та 
завантаження даних

TABLEAU SERVER 
аналітика у web-браузері з доступом для спільної роботи. 
Звіти, фільтрування і сортування даних без участі IT-фахівців 
у межах наявної IT-архітектури

TABLEAU ONLINE 
аналог Tableau Server для зберігання даних за допомогою 
Tableau без встановлення програмного забезпечення на 
власне обладнання
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Toshіba - один з лідерів у ви-
робництві офісної та побутової 
електроніки, високу якість якої 
забезпечують науково-технічні 
розробки найбільшого в Японії 
дослідного центру Toshіba.

ЖОРСТКІ ДИСКИ ДЛЯ ПК
3.5-дюймові жорсткі диски, що мають частоту обертання 
7 200 об/хв і високу ємність, оптимізовані для використання 
в енергоефективних настільних комп’ютерах, призначених 
для комерційних і некомерційних цілей. Моделі серії DT-
01ACA підтримують розширений формат (AF) і технологію 
вдосконаленого управління живленням. Вони забезпечують 
економію енергії в режимі  бездіяльності до 16% у 
порівнянні із попередніми моделями. Частота обертання,  
яку  підтримують  ці  диски з інтерфейсом SATA і швидкістю 
передачі даних 6 Гбіт/с, становить 7 200 об/хв.

ЖОРСТКІ ДИСКИ ДЛЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Диски серії DT01ABA-V можна використовувати в системах 
відеоспостереження, телевізійних приставках, цифрових 
(DVR) і мережевих (NVR) відеорекордерах, у яких критично 
важливі велика ємність, мале енергоспоживання та низький 
рівень акустичних шумів.

ЖОРСТКІ ДИСКИ ENTERPRISE SATA 
Призначена для цілодобової роботи лінійка MG03ACA також 
підтримує можливості, критично важливі для роботи будь-
якого підприємства, такі як функція виправлення помилок (Er-
ror Correctіon Code, ECC), технологія компенсації вібрації під 
час обертання (Rotatіonal Vіbratіon, RV) для багатоприводних 
систем, а також технологія оптимізації енергоспоживання.

www.toshiba.ua 

TOSHIBA
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www.tyan.com

Компанія TYAN розробляє, виробляє і продає передові платфор-
ми x86 для серверів і робочих станцій. Продукти TYAN продають-
ся OEM-виробникам, VAR, системним інтеграторам та реселле-
рам по всьому світу для широкого спектру додатків. 

Пристрої з функціональним дизайном від TYAN спеціально роз-
роблені для корпоративних комп’ютерних середовищ і центрів 
обробки даних. Ці високостабільні, економічні по площі пристрої 
підходять для OEM-виробників і системних інтеграторів, які роз-
робляють серверні рішення наступного покоління для широкого 
спектру додатків.

TYAN дає можливість своїм клієнтам стати лідерами в облас-
ті технологій, надаючи масштабовані, високоінтегровані надійні 
платформи для широкого спектру додатків. Серед них викори-
стання серверів і робочих станцій високого класу на таких ринках, 
як CAD, DCC, E & P і HPC.

TYAN SOLUTIONS

TYAN

AMD
• AMD EPYC 7002
• AMD EPYC 7001
• AMD Ryzen

• HPC
• GPU

• Storage
• Cloud
• SMB

• Embedded Applications
Intel
• Xeon E-2200
• 2nd Gen Xeon Scalable 
• Processors
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MOTHERBOARDS
Intel
1-Socket

• Atom
• Core
• Xeon D
• Xeon E
• Xeon Scalable
2-Socket

• Xeon E
• Xeon Scalable

www.tyan.com

AMD
1U

• 1-Socket
2U

• 1-Socket
• 2-Socket
OpenPOWER
2U

• 2-Socket

BAREBONES

Intel
1U

• 1-Socket
• 2-Socket
2U

• 2-Socket
4U

• 2-Socket

ACCESSORIES
• GPU Server LAN Mezz
• OCP LAN Mezz
• Storage Mezz

• TPM Modules
• Riser Cards

AMD
1-Socket

• EPYC

• Ryzen
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COMPUTING
Швидкість, потужність та продуктивність.

• WD BLACK SN750 NVME SSD
• WD BLUE NVME SSD
• WD BLUE 3D NAND SATA SSD
• WD GREEN SATA SSD
• WESTERN DIGITAL PC 

SN730 NVME SSD
• WESTERN DIGITAL PC 

SN720 NVME SSD
• WESTERN DIGITAL PC 

SN520 NVME SSD
• WESTERN DIGITAL PC 

SA530 SATA SSD
• WD BLACK PC HDD
• WD BLUE PC HDD

www.westerndigital.com

Компанія Western Dіgіtal розробляє та виготовляє накопичувачі на 
жорстких дисках. Сьогодні Western Dіgіtal  - це один з лідерів рин-
ку засобів зберігання даних.

Жорсткі диски, що виробляються корпорацією Western Dіgіtal, 
широко застосовуються в настільних і портативних комп’ютерах, 
мобільних і електронних приладах, корпоративних мережах і до-
машніх системах.

Western Digital Corporation виробляє надійні і високошвидкісні 
жорсткі диски, мережеві та твердотільні накопичувачі, що допо-
магають користувачам завжди тримати необхідні дані під рукою і 
захистити їх від втрати.

WESTERN DIGITAL
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www.westerndigital.com

ENTERPRISE
Прискорити програми, аналітику та доступ до даних за допомогою 
Ultrastar HDD, SSD та накопичувачів  Western Digital. Потужність 
та продуктивність, що забезпечує розвиток ваших даних.

• ULTRASTAR 
NVME SERIES

• ULTRASTAR SAS SERIES
• ULTRASTAR SATA 

SERIES SSD
• ULTRASTAR DC 

ME200 MEMORY 
EXTENSION DRIVE

• WD GOLD ENTERPRISE 
CLASS SATA HDD

• ULTRASTAR DC 
HC600 SMR SERIES

• ULTRASTAR DC 
HC500 SERIES

• ULTRASTAR DC 
HC300 SERIES

• ULTRASTAR DC 
HA200 SERIES

GAMING
Будьте перші з Western Digital. Швидкість, висока продуктивність 
і значна потужність для гри, трансляції та зберігання улюблених 
ігор.

• SSD WD BLACK SN750 NVME SSD
• WD BLACK PC HDD
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NAS
Безперебійна інтеграція, надійний захист даних та оптимальна 
продуктивність для систем NAS.

• WD RED SA500 
NAS SATA SSD

• WD RED & RED 
PRO NAS HDD

SURVEILLANCE
Рішення, налаштоване на унікальні вимоги обладнання для спо-
стереження. Зберігайте та аналізуйте дані, а також перетворюйте 
їх у цінні відомості.

• WD PURPLE SURVEILLANCE HD

PLATFORMS
Великі бази даних. Швидкий обмін інформацією. Цифровий всес-
віт продовжує розширюватися експоненціально. Western Digital 
презентує повний асортимент платформ для зберігання даних і 
серверів, розроблених під найвибагливіші потреби в продуктив-
ності та потужності.

• ULTRASTAR DATA60
• ULTRASTAR DATA102
• 2U24 Flash Storage Platform
• ULTRASTAR SERV24 NVME STORAGE SERVER
• ULTRASTAR SERV24-HA NVME STORAGE SERVER
• ULTRASTAR SERV24-A STORAGE SERVER
• ULTRASTAR SERV60+8 HYBRID STORAGE SERVER

www.westerndigital.com
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www.asbis.ua

Переваги Асбіс-Сервіс:

• Сучасне обладнання, рекомендоване виробником

• Використання виключно деталей виробника

• Офіційна гарантія від виробника

Ми виконуємо ремонт iPhone, iPad, iPod, iMac, iMac Pro, 
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro Retina, Mac Mini, Mac Pro, 
Apple TV, Apple Watch, Air Pods

Контакти авторизованого сервісного центру Apple: 

Е-mail: info@asbis-service.com.ua

Адреса: 03061, м. Київ, вул. Газова, 30 

Тел.: +380 (44) 455 30 66 / +380 (97) 455 30 66

Графік обслуговування клієнтів: 

Понеділок – П’ятниця з 9.00 до 19.00

АСБІС-СЕРВІС






