
ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ЗА КОМПАНИЯТА

Хай Тийм ООД е основана през 2012 г. от 
професионалисти с повече от 10 години опит в 

областта на информационните технологии, 
обединени от идеята да предоставят 

висококачествено интегрирано обслужване. Ние 
сме специализирани в изграждането, 

поддръжката на ИТ системи, интеграция
между тях и със съществуващи системи във 

фирмата, доставка на качествени комплексни 
услуги в ИТ сферата, осигуряване на 

необходимия хардуер и софтуерни решения. 
Извършваме услуги в България и по света за 

различни по размер и структура компании - от 
малък бизнес до мултимилионни компании.
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ЗНАЧЕНИЕТО НА ИТ
ПОДДРЪЖКАТА

Съвременните условия на работа налагат използването на все повече 

техника и софтуер. За да сте в крак с всички новости и да отговаряте 

на актуалните изисквания за информационна сигурност са нужни 

специализирани умения и познания. Изборът на външен ИТ 

отдел е решение, което е подходящо за всякакви по размер 

компании, заради по-ниския разход в сравнение с наетия 

персонал и широкия обсег на познанията.

Хай Тийм ще предостави на организацията Ви ИТ услугите, от които 

се нуждаете и всичко, което остава за Вас е да се фокусирате върху 

водещата част от бизнеса ви. 
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CLIENTS
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УСЛУГИ

Въз основа на опита ни като ИТ специалисти, 
безпроблемната и ефективна работа на ИТ 
системите задължително изисква наблюдение и 
профилактична поддръжка. Договорите за 
абонаментна поддръжка гарантират, че ще 
получите специализирана помощ по всяко време, 
когато имате нужда. Това включва дистанционна 
поддръжка и поддръжка на място според 
избрания план.

Инцидентната ИТ поддръжка има за цел да 
предостави еднократна помощ в случай на 
инцидент.

Абонаментни услуги по 
ИТ поддръжка

Инцидентна ИТ поддръжка
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Системна 
интеграция

Свързване на различни 
компютърни системи и 
софтуерни продукти 
физически или 
функционално, така че да 
работят в една 
функционираща ИТ 
система. Това включва 
проектиране и 
изграждане на 
персонализирано 
решение, интеграция с 
нов или съществуващ 
хардуер и софтуер, 
внедряване и обучение.

Доставка на 
оборудване

Хай Тийм има 
изградени отлични 
отношения с множество 
доставчици на 
оборудване и софтуер в 
България, благодарение 
на което предлагаме 
широко портфолио от 
продукти.

Архив на данни и
възстановяване

Ние от Хай Тийм сме 
запознати с различни 
системи за архивиране 
и ще Ви консултираме 
коя ще бъде най-
ефективна според 
конкретния случай и 
бюджет.

Microsoft 365

Хай Тийм извършваме
консултация, доставка, 
активиране на  
лицензи, създаване на 
акаунти, мигриране на 
пощенски кутии към 
Exchange Online, 
внедряване и 
администриране на 
Microsoft 365.

Виртуален 
сървър под наем

Хай Тийм 
предоставя услуги с 
отдаване под наем на 
виртуален сървър. 
Сигурно и 
рентабилно решение 
с редовно 
архивиране на 
данните.

ДРУГИ УСЛУГИ
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ЗАЩО АБОНАМЕНТЕН 
ДОГОВОР ЗА ИТ ПОДДРЪЖКА?

- 9:00 -18:00 ч. заявки и отстраняване на 
неизправности 8x5

- Гореща линия

- Поддръжка на VPN and компютърни 
мрежи

- Router / Switch / Firewall интеграция

- Консултации

- 24x7 мониторинг на сървъри и 
оборудване

- Профилактични проверки

- Бекъп и disaster recovery

07

- Време за реакция до 1 час според избрания абонаментен план!



КОНТАКТИ

Адрес: 
бул. „Андрей Ляпчев“ 51
София 1784, България

www.highteam.bg
e-mail: sales@highteam.bg

+359 899 914 002
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ДА ЗАПОЧВАМЕ

https://www.highteam.bg/

