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LASTING System

Distribuție, soluții &
servicii IT cu

valoare adăugată



Elementele solide și valorile de business LASTING au permis dezvoltarea de 
parteneriate strategice, încheiate cu producători de top la nivel mondial, cât și 
acoperirea întregului teritoriu al României printr-o rețea de parteneri, extinsă la 
ora actuală şi la nivel regional (Balcani).

LASTING System, parte a Grupului LASTING, este una dintre cele mai 
mari companii de IT din România cu acționariat 100% românesc, 
având o prezență de peste 27 de ani în zona de afaceri B2B.

În top 3 distribuitori 
regionali cu valoare 
adăugată

Parteneriate pe
termen lung

Cifră de afaceri de
36,3 milioane de EURO

Hub de business și 
competențe pentru 
revânzători și clienți finali
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LASTING System
Despre noi
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Portofoliul LASTING
Competențe

Critical computing Stocare consolidată

Comunicații unificate Soluții avansate de 
supraveghere video

Soluții de power backup Servicii tehnice şi 
profesionale conexe

Compania noastra are capacitatea de a furniza servicii tehnice şi 
profesionale conexe acestor soluții sau proiecte, inclusiv pentru 
servere  performante, sisteme de stocare de ultimă generație sau 
centre de date digitale.

Direcțiile de business curente LASTING System constau în distribuția cu valoare 
adăugată de componente de infrastructură IT și proiecte hardware care răspund 
unor cerințe complexe.
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Soluții disponibile

Valoare adăugată

Servere

Stocare

UPS

Rețelistică

Supraveghere video și 
control acces

Soluții de backup și management
pentru medii virtualizate

Soluții de securitate cibernetică
și protecție a datelor

Audio & videoconferință, voce,
centrale telefonice și AV
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Soluții disponibile

Volum

Display

Accesorii workspace

Echipamente PC, notebook,
workstation și �inClient

Memorii de upgrade certificate
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Easy to do Business

Portalul B2B LASTING vă oferă ușurință în
gestionarea business-ului dar și plăcerea
unei colaborări fructuoase cu LASTING.
Fie că vorbim de căutarea unor produse de interes, de plasarea rapidă a unei 
comenzi sau de accesarea documentelor financiare și a celor de livrare, totul se 
realizează fără eforturi într-un singur loc, fără a fi nevoie de intervenții 
suplimentare pe alte canale de comunicare. Negocierea poate avea loc direct în 
portal, prin intermediul unor cereri de cotare, care ușurează trasabilitatea și vă 
pun la dispoziție oferte personalizate. Puteți genera chiar și oferte atractive 
pentru clienți, tot prin intermediul Portalului B2B LASTING.

În plus, portalul vă afișează transparent 
datele companiei în zona de 
Administrare a contului, având inclusiv 
secțiuni de Date financiare și Discounturi, 
disponibile 24/7. Menținem legătura cu 
utilizatorii prin notificări individuale și 
contăm pe feedback–ul partenerilor 
noștri pentru a adăuga caracteristici noi, 
în funcție de interesul acestora.

Portalul B2B LASTING este conceput să faciliteze accesul la o diversitate de 
informații și să ușureze colaborarea cu LASTING, crescând eficiența unor acțiuni 
de rutină sau consumatoare de timp. 

Gama de servicii oferite de LASTING System este concepută astfel încât să 
răspundă nevoilor pieței într-un mod cât mai precis.

Companiile care aleg să beneficieze de serviciile noastre, conexe utilizării și 
modernizării elementelor cheie din ceea ce înseamnă o structură IT performantă 
pentru întreprinderile moderne, se eliberează de stresul coordonării unor 
secvențe de servicii disparate. Bunele practici în orice domeniu de afaceri cer 
astăzi o strategie coerentă în ce privește asigurarea funcționării continue și 
impecabile a infrastructurii IT (hardware și so�ware). Aceasta presupune 
prevenirea incidentelor, în opoziție cu lipsa de planificare și gândirea pe termen 
scurt care se pot reflecta în situații neplăcute ce implică remedierea unor 
defecțiuni sau probleme – contra timp.
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Certificări tehnice și competențe

6 ingineri certificați pentru 
instalarea, configurarea și 
mentenanța serverelor și a 
soluțiilor de stocare

O echipă dedicată formată din 5 
consultanți specializați pe soluții 
value și de distribuție Dell

6 ingineri certificaţi pentru 
instalarea, configurarea și 
mentenanţa serverelor

2 ingineri complet certificaţi pentru 
instalări, implementări / puneri în 
funcţiune și suport

3 ingineri certificaţi pentru 
instalarea și mentenanţa UPS-urilor 
medii și mari

3 ingineri certificaţi audio-video

2 ingineri certificaţi Zoom1 inginer certificat VCP

3 ingineri certificaţi pentru Windows 
Server

1 inginer certificat Sophos

Certificare Prince2 1 inginer Dell Networking

Expertiză
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Alegerea corectă
În perioada curentă elementul 
digital este parte din nucleul oricărei 
companii, de aceea întreținerea 
acestuia și asigurarea unei 
funcționalități performante sunt 
extrem de importante. Cel mai bine 
este să transferați o sarcină atât de 
importantă specialiștilor – respectiv 
profesioniștilor LASTING System.

• Critical computing
• Stocare consolidată
• Comunicații unificate

• Soluții de supraveghere high-definition
• Soluții de networking
• Soluții de power back-up / ups

Zone de competență
Serviciile noastre acoperă tot ceea ce înseamnă implementare/instalare, 
monitorizare și mentenanță IT pe zonele de competență pe care le avem în 
portofoliul nostru, după cum urmează:

Alte beneficii
Abordarea LASTING System fiind 
unitară, integrarea elementelor 
hardware - so�ware este garantată, la 
fel și actualizările agreate, făcând ca 
per total costurile alocate acestei zone 
din bugetul dvs. sa se reducă și, în plus, 
garantând o regularitate & 
previzibilitate a plăților. (avantaje de 
cost) .

Deoarece obiectul principal de 
activitate în cazul firmei noastre este 
tocmai prestarea acestui tip de servicii, 
aducem un know-how de înaltă 
calitate, precum şi valoarea unor ani 
buni de experiență în modul nostru de 
a preveni problemele, de a aborda şi 
rezolva eventualele incidente. 
(avantaje de profesionalism).

Vă oferim garanția faptului că 
sistemele informatice pe care 
compania dumneavoastră contează 
funcționează unitar, conform 
necesităților specifice industriei în 
care vă aflați şi cerințelor companiei 
dvs. în particular! (avantaje de 
planificare strategică) 

LASTING System se ocupă de 
întregul proces de implementare şi 
post-implementare al soluțiilor IT și 
asigură serviciile tehnice şi 
profesionale conexe/punctuale.

Beneficiu colateral
Persoanele care răspundeau de 
această misiune complexă în 
interiorul companiilor fie vor avea 
aliații atât de necesari în acest 
context de dezvoltare rapidă a 
tehnologiilor IT de business, fie vor 
reveni la principala lor specializare, 
alta decât infrastructura IT, pentru 
care au din nou completă 
disponibilitate.



LASTING System • Partenerul în care poți avea încredere

Servicii Tehnice
Asigurăm servicii tehnice (servicii furnizor sau servicii garanție) pentru produse 
din gama business. LASTING System desfășoară toată gama de activități 
specific service-ului autorizat – produsele ce fac obiectul acestor servicii provin 
de la partenerii noștri tehnologici (furnizori, vendori) și se află în garanție sau în 
post-garanție.

* În cazul în care produsele dvs. din gama business ce aparțin brandurilor în care 
deținem certificări nu se încadrează în niciuna din situațiile de mai sus, putem 
interveni cu activități de service și la cerere.

În funcție de brand, serviciile furnizor pe care le facilităm sunt:

Device-urile companiei tale au service-ul asigurat în mod 
performant, flexibil şi rapid cu echipa LASTING System!

• Experiență valoroasă
• Promptitudine
• Disponibilitate
• Flexibilitate
• Putem ridica personal produsele 
aflate în garanție

• Putem lucra la sediul clientului
*aceste facilități depind de tipul de 
garanție pentru fiecare caz în parte
• Pasiune
• Specialiști mereu la curent cu 
tehnologiile de ultimă generație, prin 
interacțiunea permanentă cu partenerii 
noștri tehnologici

Prezența directă a echipelor LASTING System înseamnă:

Suntem parteneri Dell Technologies din anul 2006, iar acest lucru 
ne-a permis dezvoltarea de competențe vaste în privința 
tehnologiilor și produselor Dell. Putem concepe împreună cu 
partenerii noștri soluții complexe și proiecte dintre cele mai 
diverse.



Servicii Profesionale
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Servicii profesionale de gestionare a infrastructurii IT - pentru companii de 
succes. LASTING System oferă servicii profesionale de gestionare a infrastructurii 
IT, punând la dispoziția companiei dvs. abilitățile, experiența, energia și 
profesionalismul specialiștilor noștri!

Serviciile noastre profesionale se desfășoară atât la cerere – punctual, cât şi 
bazate pe SLA (Service Level Agreements) - contracte prin care vă asigurați un 
set continuu de servicii, cât și rezolvarea cu prioritate a cerințelor dvs! 

Principalele servicii profesionale puse la dispoziția dvs. de LASTING System sunt:

* Toate aceste servicii privesc tehnologia IT din gama business; preluăm sarcinile 
legate de elementele IT Enterprise din fiecare zonă de soluții acoperită de către 
firma noastră, respectiv Critical Computing, Stocare Consolidată, Comunicații, 
Soluții de supraveghere High-Definition şi soluții de Backup Power.

Servicii de consultanță Servicii de instalare

Servicii de implementare Servicii de administrare

Servicii de mentenanță Servicii de suport 
post-implementare
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Partenerul în care poți avea încredere
LASTING System

Soluțiile LASTING susțin dezvoltarea partenerilor
noștri pe drumul către transformarea digitală.

Sediu
Timișoara

Timișoara, România
Str. Miron Costin nr. 2
+40 256 201 278
 
contact@lasting.ro
distributie@lasting.ro
sales@lasting.ro

Sediu
București

București, România
Bd. Dimitrie Pompei nr. 8
+40 212 425 345




