
 

 
 
Furnizăm soluții și servicii IT personalizate de peste 25 de ani companiilor din România care 

doresc să-și păstreze competitivitatea prin tehnologie de ultimă generație.  

Primele 3 motive pentru care clienții ne preferă: Profesionalism, Promptitudine și Seriozitate.  

  

Pe scurt, despre Q'NET INTERNATIONAL: 
  
• Din 1993, punem pe primul loc clientul și nevoia lui de a avea acces la cele mai noi tehnologii 

IT. Suntem un partener de încredere pentru companiile din România. 

• Avem experienţă şi expertiza necesară pentru a vă indica soluția IT potrivită companiei dvs. 

• Suntem flexibili, de fiecare dată când ne solicitați în calitate de furnizor și partener IT. 

• Vânzătorii și inginerii Q'NET vă ascultă, vă înțeleg și răspund pozitiv nevoilor afacerii dvs., de 

fiecare dată.  

• Avem parteneriate cu cei mai mari producători de tehnologie din zona hardware şi software. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificări ISO-OHSAS   
 

Sistemul de management al Q’NET este 

conform cu cerințele: ISO 9001 (Calitate),   

ISO 14001 (Mediu), OHSAS 18001 (Sănătate 

şi securitate ocupaţională), ISO 27001 

(Securitatea informaţiei) și ISO 20000 

(Servicii). 

Competențe  
 

HP Partner First Platinum 

HP Services Specialist  

HP Workstation Business Specialist 

HPE Gold Partner 

HPE Pointnext Services Delivery 

HPE Hybrid IT  

Aruba Business Partner 

Gold Microsoft Partner 

 

 

Prezentarea Q’NET 2020 

Soluții și servicii IT pentru companii 

 

    Contact:    Str. Fecioarei, Nr. 13, Sector 2, Bucureşti 020103 

                          Telefon: 021 211 7801   |   Fax: 021 210 7640 

sales@qnet.ro  | service@qnet.ro 

 

 

mailto:sales@qnet.ro
mailto:service@qnet.ro
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 Accesați www.qnet.ro pentru oferta completă de soluții și servicii IT.  

 Catalogul Produselor IT: www.qnetshop.ro 

 

 

 

 

 

Soluții și servicii IT  

 

Aplicații 
software 

Gestionare Contracte

Cerere de concediu online

Management Licitații

Licențiere 
Microsoft

Imprimare 
A4, A3 
de la HP

Imprimante HP A3

Consumabile originale HP

Service și Mentenanță

Service 
autorizat 

HP și 
NEC

Soluții 
complexe 
Hardware 

și Software

Peste 25 de ani 

de expertiză în 

furnizarea de 

tehnologie IT 

Soluții de 
back-up 

și 
securitate

https://www.qnet.ro/
https://www.qnetshop.ro/
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Licențierea corectă vă oferă numeroase beneficii și vă ajută să economisiți timp și 

bani.  

Vă ajutăm să identificați soluția de licențiere ce răspunde cel mai bine nevoilor dvs. de business 

și vă putem oferta: 

 Licențierea Microsoft clasică: Microsoft OEM (pentru echipamente noi), GGK, GGWA, 

OPEN, Open Value Subscription. 

 Microsoft Office 365*: Cu Office 365 aveți toate aplicațiile Microsoft Office oriunde vă 

aflați, pe orice dispozitiv. 

 

 
    *Puteți opta pentru tarifare anuală sau lunară. 
     Cu o singură licență, puteți avea acces la servicii de servere online. 

 

Asigurați-vă că aveți licențierea corectă pentru produsele Microsoft 

Accesați website-ul Microsoft și veți găsi informații suplimentare pe care le puteți lua în 
considerare atunci când achiziționați produse software Microsoft. 

  

În plus față de prețurile scăzute, ar trebui să aveți în vedere și mulți alți factori atunci când analizați 
ofertele comercianților care oferă software Microsoft. Iată la ce trebuie să fiți atenți 

 

  

Office 365 Essentials 

Acces la servicii de servere online 

Office 365 Business Premium 

Suita Office+ acces la servicii de servere online 

Office 365 Business 

Suita Office 

Office 365 Professional 

Suita premium Office pentru companii 

Licențiere Microsoft 

 

https://www.microsoft.com/ro-ro/howtotell
https://qnet.ro/cum-evitati-sa-fiti-victima-contrafacerii-software-microsoft.html
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Incepând cu anul 1999, Q’NET dezvoltă soluții software, la cerere, pentru companii din România; 

toate aceste aplicații au ca cerință principală reducerea tuturor resurselor asociate proceselor 

organizaționale. 

Aplicațiile Q’Assist sunt dezvoltate pe SharePoint o platformă pentru acces partajat, interacțiune 

și colaborare. Lucrul în echipă se poate desfășura oriunde și oricând, rapid, fiabil și în siguranță. 

 

    

Asigură gestionarea 
contractelor ( cu 
clienții și/sau 
furnizorii), rapid și 
ușor, în condiții de 
confidențialitate. 
100% acuratețe a 
datelor.  
 

Oferă acces 
nemijlocit şi rapid la 
informaţie și  
reduce semnificativ 
cheltuielile legate de 
distribuţia, tipărirea 
şi stocarea 
documentelor. 
 

Aplicația vă ajuta să 
structurați, să 
controlați și să 
arhivați deciziile din 
interiorul companiei 
pe care o conduceți. 

Membrii echipei au 
acces simultan, în 
timp real, la 
informație și pot 
interacționa eficient 
pe măsură ce 
pregătesc 
participarea la 
licitație. 

de la 5000 euro+TVA 
 

de la 3000 euro+TVA de la 14000 euro+TVA de la 5000 euro+TVA 

 

* Prețurile de mai sus nu includ costurile asociate cu infrastructura software sau hardware 

 

Aplicațiile dezvoltate de Q’NET se pot integra perfect cu alte aplicații din cadrul 

companiei dvs., însă nu înlocuiesc funcționalitățile unei aplicații ERP. 

 

Respectăm 100% cerințele clientului, iar aplicațiile dezvoltate sunt rezultatul unui efort comun, 

acoperind complet necesitățile pentru care au fost create. 

Aplicații Software  

 

Cere DEMO 

 

http://qnet.ro/solutii-de-productivitate/qassist-contracte.html
http://qnet.ro/solutii-de-productivitate/qassist-formulare.html
http://qnet.ro/solutii-de-productivitate/qassist-sedinte.html
http://qnet.ro/solutii-de-productivitate/qassist-licitatii.html
mailto:marketing@qnet.ro
mailto:marketing@qnet.ro
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Cu cât nevoia dvs. de tehnologie este mai complexă, cu atât este mai importantă 

experiența furnizorului IT. Luați în calcul acest aspect atunci când doriți să faceți 

economie de timp și bani.  

 

Infrastructură Hardware 

Avem acces la o gamă largă de echipamente IT (brand-uri diverse) și putem oferta:

 Imprimante, scanere, 

plottere, multifuncţionale; 

 Consumabile originale; 

 Laptopuri și tablete; 

 Desktop-uri şi monitoare; 

 Staţii grafice; 

 Servere și Storage; 

 Echipamente de stocare; 

 Reţelistică. 

 

Pentru echipamentele HP asigurăm service în garanție și post-garanție prin centrul de service 

Q’NET. 

 

Infrastructură Software  

Vă oferim produsele celor mai importanţi producători de software:  

 Microsoft                                

 Symantec  

 Veritas 

 Veeam 

 GFI 

 Autodesk 

 Redhat 

 

 

 VMWare 

 MailStore  

 Adobe 

 

 

 

 

 

 

Produse IT  
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Q’NET promovează noua generaţie de imprimante multifuncționale HP A3: 

 

Inteligente. Sigure. Imprimare color accesibilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Securitatea imprimării presupune protejarea imprimantei și protejarea întregii reţele prin 

monitorizare automată.  În plus, viteza de imprimare este de până la 65 de pagini/minut. 

 

Echipamentele care pot fi testate la sediul Q’NET, înainte de achiziție, sunt: 

 HP Page Wide Managed Color MFP P77940  

 HP Color LaserJet Managed Flow MFP E77830   

 HP LaserJet Managed MFP E82540 

 

Impreună găsim cea mai potrivită soluție de imprimare pentru compania în care lucrați. Q’NET 

vă ajută prin implementarea soluției care asigură: controlul costurilor, protejarea datelor 

sensibile și a rețelei și îmbunătățirea productivității. 

 

 

Imprimare A3, A4 HP 

 

Aflați mai multe 

despre cea mai sigură 

imprimare de la HP  

Video 

 

http://www.qnet.ro/DocumenteVideo/The_new_HP_LaserJet_500_series_with_JetIntelligence_the_world%E2%80%99s_most_secure_printers.mp4
http://www.qnet.ro/DocumenteVideo/The_new_HP_LaserJet_500_series_with_JetIntelligence_the_world%E2%80%99s_most_secure_printers.mp4
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Soluțiile și serviciile IT pe care le oferim au la bază certificările obținute atât de 

echipa de vânzări, cât și de echipa tehnică. An de an, echipa Q’NET susține 

examene specifice pentru a menține sau pentru a dobândi noi certificări. 

 

Marii producători de tehnologie IT se asigură în acest fel că partenerii lor cunosc produsele și 

serviciile lor, le promovează în funcție de nevoile clienților și oferă service în garanție și post-

garanție în conformitate cu propriile standarde.  

Mai jos se regăsesc cele mai importante certificări ale echipei. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Certificări în zona SOFTWARE 

 

Gold Microsoft Partner cu competenţele:                         

Gold Datacenter 

Gold Data Platform 

Silver Small and Midmarket Cloud 

Solutions 

Silver Collaboration and Content 

Silver Windows and Devices  

 

Microsoft Authorized Education Partner 

Symantec Secure One Silver Partner 

Veritas Registered Partner 

Veeam ProPartner Silver Reseller 

Vmware Professional Solution Provider 

Adobe Certified Reseller 

 

 

 

 

Certificări în zona HARDWARE                               

 

HP Partner First Platinum cu competenţele:                         

Managed Print Specialist Premier 

Partner First Services Specialist Premier 

Services Specialist - Printing 

Services Specialist - Computing 

Workstations Business Specialist 

 

HPE Gold Partner cu competenţele:                         

         Hybrid IT  

         HPE Pointnext Services Delivery pentru: 

StoreEver: BF 

StoreVirtual: BF 

3PAR HW: BF, IS  

StoreEasy:BF  

Standard Server: BF, IS 

 

Certificări Q’NET 
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Aaylex Prod http://www.cocorico.ro/    

Antalis https://www.antalis.ro 

Blue Air https://www.blueairweb.com  

Carrefour România http://www.carrefour.ro/       

Clifford Chance Badea 

https://www.cliffordchance.com/ 

Elgeka Ferfelis Romania 

https://www.elgekagroup.com/elgeka-romania/ 

Gealan Romania https://gealan.ro   

INFONOT SYSTEMS http://www.infonot.ro/   

Labormed Pharma / Alvogen www.alvogen.ro 

Montana MG www.montanamg.ro   

Nufarul www.nufarul.com/ro       

Oficiul Naţional Al Registrului Comerţului 

http://www.onrc.ro/    

OMV Petrom http://www.petrom.com       

Orange România http://www.orange.ro/  

OTP Bank România 

http://www.otpbank.ro/ro/       

ProCredit Bank http://www.procreditbank.ro/ro 

Patria Credit www.patriacredit.ro/en/   

Romastru Trading www.romastru.ro/   

Volvo www.volvo.com/    

SNTFC "CFR CĂLĂTORI" 

http://www.cfrcalatori.ro/      

Simerom Romania 

www.simerom.ro/en/index.html 

Simultec www.simultec.ro/    

Synevo Romania https://www.synevo.ro/ 

TNT România  

http://www.tnt.com/express/ro_ro/site/home.html  

TBA Ro https://www.tba.nl/en/  

 

 

 

 

 

 

Dintre clienții Q’NET 

 

http://www.cocorico.ro/
https://www.antalis.ro/
https://www.blueairweb.com/
http://www.carrefour.ro/
https://www.cliffordchance.com/
https://www.elgekagroup.com/elgeka-romania/
https://gealan.ro/
http://www.infonot.ro/
http://www.alvogen.ro/
http://www.montanamg.ro/
http://www.nufarul.com/ro
http://www.onrc.ro/
http://www.petrom.com/
http://www.orange.ro/
http://www.otpbank.ro/ro/
http://www.procreditbank.ro/ro
http://www.patriacredit.ro/en/
http://www.romastru.ro/
http://www.volvo.com/
http://www.cfrcalatori.ro/
http://www.simerom.ro/en/index.html
http://www.simultec.ro/
https://www.synevo.ro/
http://www.tnt.com/express/ro_ro/site/home.html
https://www.tba.nl/en/
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Date de Contact 

 

Centrul de service autorizat 

Strada Tunari, nr. 53, Sector 2, București, 020526 

Telefon: 021 212 4321; Fax: 021 212 4325 

E-mail: service@qnet.ro  

 

Date Financiare 
 
Q'NET INTERNATIONAL SRL 

Strada Fecioarei, nr. 13, Sector 2, Bucureşti, 020103 

J40/7697/2011; RO 28672605 

Program de Lucru 
 

Luni-Vineri 9:30-17:30 

Departament Vânzări 

Strada Fecioarei, nr. 13, Sector 2, Bucureşti, 020103 

Telefon: 021 211 7801; Fax: 021 210 7640 

E-mail: sales@qnet.ro 

 
www.qnet.ro 

www.qnetshop.ro 

mailto:service@qnet.ro
mailto:sales@qnet.ro
https://www.qnet.ro/
https://www.qnetshop.ro/

