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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 dvs. de tehnologie. 

 

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

software. 
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Soluții IT și Software  

 Catalogul Produselor IT: www.qnetshop.ro 

 Portofoliu echipamente HPE: https://www.qnet.ro/portofoliu-produse-hpe.html 

 

Dezvoltare 

Aplicații 
software 

Aplicație monitorizare 

contracte

Aplicație concediu 

Aplicație participare licitații

Licențiere 
Microsoft

Imprimare
de la HP

Consumabile originale HP

Imprimare preț pe pagină

Service și Mentenanță

Service 
autorizat 
HP, HPE 
și NEC

Soluții 
complexe 
Hardware 

și 
Software

Soluții de 
back-up 

și 
securitate

LMS 
365

Soluția e-
learning

Servicii 
IT

Peste 25 de ani  

de expertiză în 

furnizarea de 

echipamente IT 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
https://www.qnetshop.ro/
https://www.qnet.ro/portofoliu-produse-hpe.html
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Licențiere Microsoft 

 

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: OEM, GGK, GGWA   

 Microsoft 365: aveți toate aplicațiile Microsoft Office oriunde vă aflați, pe orice dispozitiv.  

 

Microsoft 365 Business Basic 
Servicii de cloud 

 

 

 

Microsoft 365 Business Standard 
Servicii de cloud și aplicații desktop 

 

 

 

Microsoft 365 Business Premium 
Servicii de cloud, aplicații desktop și securitate avansată 

 

 

 

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. 

Iată la ce trebuie să fiți atenți atunci când analizați ofertele comercianților care oferă software Microsoft.  

 

 

 

 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
https://www.microsoft.com/ro-ro/howtotell
https://qnet.ro/cum-evitati-sa-fiti-victima-contrafacerii-software-microsoft.html
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Dezvoltare Soluții Software  

 

Incepând cu anul 1999, Q’NET dezvoltă soluții software, la cerere, pentru companii din România.  

Cea mai populară soluție software din portofoliu Q’NET: Q’Assist Contracte IMM 

Soluția software dedicată IMM-urilor pentru managementul contractelor. Asigură securitatea 
documentelor asociate contractelor prin acces controlat și flexibilitate în managementul drepturilor 
userilor. 

 

Principalele Beneficii 

- Simplitate în utilizare și interactivitatea zonelor de vizualizare (view-uri și web part-uri); 

- Securizarea accesului la date: zonele de vizualizare sunt accesibile selectiv, în funcție de drepturile 
de acces ale utilizatorului curent; 

- Asociere automată între contractul principal și actele adiționale/anexele ce sunt adăugate pe 
parcursul duratei de viață a contractului;  

- Este automatizată transmiterea sau moștenirea proprietăților/caracteristicilor principale ale 
contractului către documentele asociate; 

- Adăugarea documentelor la setul de documente cu pre completarea și propagarea anumitor 
proprietăți/metadate stabilite de comun acord cu beneficiarul soluției; 

- Posibilitatea de a adăuga tarife asociate contractelor; 

- Fluxuri cu diferite stări și notificări automate ce facilitează urmărirea stărilor documentelor/setului 
de documente; 

- Existența instrumentului complex de căutare. 

 

Detalii Platformă 

  Microsoft SharePoint/ Sharepoint Online/ Office 365/ Microsoft 365 

 

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

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. 

 
 

Cere DEMO 

 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
mailto:marketing@qnet.ro
mailto:marketing@qnet.ro
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LMS 365 Cloud - Soluția E-learning 

Aveți nevoie de o soluție de e-learning care să vă ajute să derulați cursuri online sau să 

faceți training angajaților dvs. în mod dinamic? 

Capabilitățile LMS365, alături de puterea lui Office 365, sunt cele care permit cerințelor în materie de 

training să fie satisfăcute în mod eficient și real - fără programare, integrare de sistem, sau de o 

complexitate nedorită.  

 

Funcționalități soluție: 

• Creare cursuri 

Creați cursuri rapid și acestea devin disponibile imediat în catalogul de cursuri. 

• Livrare conținut 

Acces  oricând și de oriunde la conținut. Urmați trainingul atunci când doriți. 

• Urmărire și Gestionare 

Vă autentificați  în contul dvs. și aveți acces instantaneu la informațiile de tipul: Cursurile de efectuat, 

Administrare, Raportare, Certificări. 

 

Aflați mai multe despre : 

 

 

 

ELEARNINGFORCE International este compania-mamă din spatele platformei de învățare LMS365  
premiată. ELEARNINGFORCE International a fost fondată cu ambiția de a crea o platformă de învățare 
concepută special pentru milioane de utilizatori din întreaga lume care folosesc deja SharePoint Online 
ca „intranet” și platformă de colaborare. 
 
Astăzi, peste 4 milioane de utilizatori se bazează pe platforma de învățare bazată pe Microsoft de clasă 
mondială pentru clienții comerciali, cât și pentru cei guvernamentali. 
 
Puteți accesa mai multe informații: https://www.elearningforce.com/  

 

Funcționalitățile LMS 365 Cloud 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
https://www.elearningforce.com/
https://qnet.ro/DocumentePdf/LMS365_E-book_ro.pdf
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Echipamente IT și Software 

 
Cu cât nevoia dumneavoastră de tehnologie este mai complexă, cu atât este mai 

important ca furnizorul IT ales să aibă experiența proiectelor. Luați în calcul acest aspect 

atunci dacă 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; 

 Soluții audio-video. 

 

Pentru echipamentele HP, asigurăm service autorizat prin Centrul de service Q’NET. 

Suntem unul dintre cele mai importante Centre de Service din România, activând cu succes 

de peste 20 ani pe piața românească de profil.  Avem peste 8000 de interventii / an. 

 

Infrastructură Software  

Vă oferim produsele celor mai importanţi producători de software:  

 Microsoft                                

 Symantec  

 Veritas 

 Veeam 

 GFI 

 Autodesk 

 Redhat 

 VMWare 

 MailStore  

 Adobe 

 Poly 

 

 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
https://www.qnet.ro/centre-service-autorizat-hp.html
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Sisteme de operare și Soluții Software 

MICROSOFT – Sisteme de operare (Windows), Aplicații (Office, Project, Visual, Visio), Servere (Windows 
Server, SQL Server), Cloud (Office 365, Microsoft 365, Azure). 
 
SYMANTEC - Soluții de securitate și protecție avansată de la liderul mondial în securitate cibernetică de tip 
Next-Generation pentru companii (de la IMM până la companii mari tip întreprindere). 
 
VERITAS - Soluții unificate, rapide și economice de backup și recovery pentru protecția datelor indiferent 
de locul în care acestea se găsesc: în medii virtuale, local sau hybrid-cloud – de la unul dintre cei mai 
importanți leaderi globali în protecția datelor. 
 
ADOBE - Aplicații de creație - pentru afacerea sau departamentul dumneavoastră, dar și pentru persoane 
fizice, instituții academice și guvernamentale  
 
ABBY - Aplicații destinate creșterii productivității afacerii atunci când lucrați cu documente.  
 
MANAGE ENGINE - Aplicații destinate menținerii productivității afacerii prin eficientizarea muncii 
echipelor tehnice IT din companii; Vizibilitate și control pentru tehnicienii IT cu efect direct în 
productivitatea angajaților. 
 
VEEAM – Soluții de backup și restaurare ce permit modernizarea felului în care firmele își pot proteja 
datele companiei.  
 
VMWARE – Soluții de virtualizare de la leaderul mondial în domeniu, pentru ca businessul dvs. să devină 
digital. 
 
MAILSTORE – Soluții de arhivare a serverului de email, management și complianță pentru firme mici și 
mijlocii de la unul dintre leaderii mondiali in domeniu. 
 
REDHAT – Soluții de la leader-ul mondial în furnizarea de soluții open source, incluzând high-performing 
Linux, cloud, container, Kubernetes. 
 

SOLUȚII DE SECURITATE de la vendorii globali: Kaspersky, BitDefender, ESET.  
 
Și multe altele... 
 
Referitor la produsele altor vendori, vă rugăm să ne întrebați (marketing@qnet.ro) și vă răspundem cât 
de curând.  

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
mailto:marketing@qnet.ro


     

 

Formular de Contact rapid 

 

P
ag

e8
 

 

Imprimare contractuală HP 

Implementăm soluţii care asigură estimări mai eficiente ale costurilor, timpi de funcţionare 

crescuţi şi securitate îmbunătăţită.  

Cu ajutorul echipamentelor MFP şi imprimantelor de la HP concepute pentru serviciile de imprimare 

gestionată, vă punem la dispoziţie posibilitatea de a beneficia de estimări mai eficiente ale costurilor, 

timpi de funcţionare crescuţi şi securitate. 

 

Dacă în prezent compania dvs. sau compania în care lucraţi are o soluţie de imprimare clasică, aflaţi că 

aceasta poate fi înlocuită cu imprimarea contractuală care aduce beneficii notabile companiei. 

 

Alegeți echipamentele potrivite. Vă oferim suportul nostru. 

 

În funcție de volumul de imprimare și de bugetul companiei dvs., vă propunem varianta optimă: 

• achiziție de echipamente (upfront, one-time payment) + preț pe pagină/lună (alb-negru 
și/sau color); 

 

• închiriere de echipamente (leasing cu durată minimă de 18 luni) + preț pe pagină/lună (alb-
negru și/sau color); 

 

• preț pe pagină/lună (alb-negru și/sau color) ce cuprinde: prețul echipamentelor + prețul pe 
pagină propriu-zis. 

 

Echipamentele A3 pot fi testate la sediul Q’NET, în condiții de siguranță, înainte de achiziție. 

 

 

 

 

Urmăriți video despre cea mai sigură imprimare de la HP   

 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
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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Ne recomandă 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
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Date de contact 

 
 

                    Str. Fecioarei nr.13, Sector 2, București 
           

 Service Autorizat HP, HPE, NEC 
                     

   marketing@qnet.ro 
             
                     www.qnet.ro  |  www.qnetshop.ro 
  
 
         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificări ISO-OHSAS   
 
Sistemul de management al Q’NET INTERNATIONAL este conform cu cerințele: ISO 9001 (Calitate), 

ISO 14001 (Mediu), OHSAS 18001 (Sănătate şi securitate ocupaţională), ISO 27001 (Securitatea informaţiei) și ISO 

20000 (Servicii). 

 

 

https://www.qnet.ro/formular-contact.html
https://goo.gl/maps/oCW3j9JhePj4RUe78
https://goo.gl/maps/oCW3j9JhePj4RUe78
mailto:marketing@qnet.ro
http://www.qnet.ro/
http://www.qnetshop.ro/
https://www.linkedin.com/company/q'net-international
https://www.facebook.com/pages/QNET-INTERNATIONAL-Romania/278621595576587

