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Despre noi
JinxIT Consulting este o firmă tânără, dinamică, înființată în anul 2011.
Încă de la început, am beneficiat de încrederea unor firme avizate în domenii variate. Începând cu

firme de construcții, consultanță, cabinete medicale până la instituții de învățământ, cu toții ne-au
oferit încredere și apreciere față de profesionalismul de care am dat dovadă.
Colaboratorii noștri ne-au ajutat să dobândim încredere și experiență într-o gamă largă de servicii.

Am început cu pași mici către construcții economice complexe bazându-ne pe cunoștiințe solide în
domeniul IT.
Viziunea JinxIT Consulting s-a cristalizat în jurul a trei valori esenţiale: Profesionalism, Calitate,

Responsabilitate.
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Obiective
JinxIT Consulting are în vedere dezvoltarea permanentă a competenţelor profesionale şi a relaţiei
de bună colaborare cu partenerii sociali. Vom continua să fim adepții celor mai înalte standarde de
etică și integritate prin asigurarea calității superioare a serviciilor noastre și a solutiilor de valoare,
să ne executăm lucrarile în siguranță.
Unul dintre obiectivele societății în următoarea perioadă este de a ține pasul cu permanenta
expansiune a pieței în domeniul IT și a noilor tehnologii aparute.
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Servicii
Creșterea rapidă a numărului de conexiuni la internet, a comerțului electronic determină creșterea
presiunii asupra timpului, disponibilității informației, ușurinței în achiziție și rapiditatea onorării
comenzii.
În mediul business, orice cădere a infrastructurii IT înseamnă o întrerupere a activității.
Noi ne asigurăm că prin serviciile noastre, oferim soluții ce corespund cu nevoile fiecărui tip de
business sau de natura activității.

Firma noastră vine în întâmpinarea fiecărei categorii cu o gamă variată de servicii în domeniul IT:
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Outsourcing IT

Outsourcing IT

Administrare stații de lucru

Administrare computere, laptopuri și echipamente periferice:
- Mentenanța stațiilor de lucru
- Rezolvarea incidentelor de natură hardware și software de fiecare dată când apar

Administrare

- Intervenții on-site și remote
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Outsourcing IT

Administrare Servere Windows/Linux

- Evaluare hardware și software
- Configurare roluri (File Server, DHCP, Active Directory, Print Server, DNS Server,
IIS Server (Web Server), Backup, Exchange Server, SQL Server)

Administrare

- Mentenanță
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Outsourcing IT

Administrare Infrastructură Networking
Administrarea infrastructurii de networking vizează cu precădere asigurarea unei comunicații
fluente, fără erori, între echipamentele interconectate fizic din cadrul sistemului informatic.

- Evaluare și instalare elemente pasive
- Evaluare, instalare și configurare elemente active
- Inventariere completă a parcului IT

Administrare
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Outsourcing IT

Implementare Soluții Securitate a Rețelei
Firewall este acea aplicaţie software care protejează un sistem informatic conectat la o reţea
informatică de accesările neautorizate din exterior. De asemenea, un firewall permite doar
anumitor aplicaţii software (definite de utilizator) ce rulează pe sistemul informatic respectiv
să acceseze reţeaua respectivă.

Implementarea unei soluții de firewall are ca scop protejarea rețelei dvs. private,

Implementare

dar și a calculatoarelor împotriva atacurilor cibernetice venite din exterior. O soluție
de firewall permite controlul intern/extern la internet.
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Outsourcing IT

Virtualizare Infrastructură IT
O infrastructură IT clasică presupune existenţa mai multor servere fizice, fiecare fiind configurat să
indeplinească una sau mai multe sarcini simultan.

Prin implementarea unei infrastructuri virtualizate compania va comunica mai sigur,
mai eficient, resursele vor fi utilizate la capacitate maximă, iar pierderea sau
distrugerea de informaţii va reprezenta o problemă de domeniul trecutului.

Virtualizare

- Virtualizare Servere (Vmware, Hyper-V)
- VDI – Virtual Desktop Infrastructure (Virtualizarea stațiilor de lucru)
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Outsourcing IT

High Availability
Dorim ca business-ul clientului nostru să crească și îl sprijinim în a prospera prin
înțelegerea nevoilor companiei și alegerea unui pachet de servicii corespunzător.

Un timp prea lung de răspuns la intervenții afectează activitatea business-ului și

poate dăuna proiectelor dumneavoastră.

Soluții

De aceea, punem accentul pe implementarea soluțiilor de redundanță care pot fi

utilizate fiabil cu un minim de down-time și pe migrarea soluțiilor deja existente într-un
mediu redundant.
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Bussines Continuity este soluția prin care o

Disaster Recovery

companie își poate desfășura activitatea în ciuda

(Recuperarea în caz de catastrofe) este o

unor evenimente nefericite majore (cutremur,

subcategorie a planului de continuitate a afaceri.

inundații, descărcări electrice, etc.) dar și minore

Acesta se realizează prin:

(viruși

- Implementarea unui sistem automat de Backup

care

pot

cauza

defecțiuni

echipamentelor). Împreună, în funcție de nevoi,
putem planifica continuitatea afacerii dvs. fără să
resimțiți

niciunul

dintre

Outsourcing IT

Business Continuity Planning & Disaster Recovery

- Replicarea fișierelor și a datelor critice în sistem
real

evenimentele

enumerate anterior.
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Outsourcing IT

Dezvoltare Software la comandă
Dezvoltare de software personalizat, prin identificarea nevoilor de business neacoperite de aplicații standard
și dezvoltarea de soluții dedicate, conform cerințelor specifice ale fiecarui client.

Aplicații web, cu o logică de business complexă și o interactivitate crescută.
- Proiectare
- Implementare

Software

- Testare
- Instalare
- Găzduire și/sau Mentenanță
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Web Design

Web Design

Web Design
Odată cu expansiunea rapidă a mediului online, tot mai multe firme au nevoie o interfață care să le permită
să își facă cunoscute produsele, serviciile și numele într-un segment din ce în ce mai mare de persoane.
Website-ul reprezintă cartea de vizită a oricărui business, așadar ne străduim să ne prezentăm clienții într-un
mod elegant, curat și în pas cu tendințele actuale.
Prin “site curat” nu ne referim doar aspectul său, ci și la securizarea și actualizarea constantă a tuturor
elementelor ce alcătuiesc cartea de vizită online.
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Achiziții IT

Achiziții IT

Vânzări Echipamente de Calcul
Comercializăm pentru clienții noștri echipamente de calcul la cerere.
Avem alături de noi mari distribuitori ale cunoscutelor branduri din lumea IT: Dell, HP, Lenovo, Microsoft,
Bitdefender.
Prin Jinxit Consulting clientul poate opta atât pentru produse noi, cât și pentru produse refurbished.
Suntem militanți activi ai soluțiilor ecologice, așadar garantăm că produsele Refurbished sunt echipamente IT
profesionale, din gama business, cu configurații solide, fiind special create pentru mediul de afaceri, la care
veți economisi 30% - 60% din costurile de achiziție ale unor produse noi.
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Achiziții IT

Categorii produse
Din categoriile pe care le putem comercializa sunt următoarele:
- Software – Sisteme de operare, Antivirus etc.
- Servere și Sisteme de Stocare (Storage Sistems)
- Accesorii Servere (Hard-disk, memorie etc.)
- Stații de lucru – Desktop și Laptop-uri

Achiziții

- Plottere (doar HP)
- Echipamente de rețea (Switch, AP, Router, Rack, cablu etc.)
- Echipamente de Securitate IT (UTM – Firewall)
- Echipamente de Securitate Audio – Video (Camere video, DVR, NVR, senzori etc.)
- Power Sistems (UPS, Generators)
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Parteneri

Parteneri
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Contact
S.C. Jinxit Consulting S.R.L.
CUI: RO29260041
Nr. Reg. Com: J23/4100/2016

E-mail: office@jinxit.ro

