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IT OUTSOURCING

EXTERNALIZAREA 
SERVICIILOR IT 

Obțineți calitatea necesară 
la un cost mai mic!

Auditul stării sistemelor IT
Reparația echipamentului
Profilaxie și monitorizare regulată
Instalarea și configurarea programelor
Consultarea utilizatorilor

EXECUTĂM

Silver Partner

Gold Partner

SILVER PARTNER

Stații de lucru
Imprimante
Rețele
Servere și Storage
Alimentare și Infrastructură

OFERIM DESERVIREA INTEGRALĂ 
A SISTEMELOR IT

PARTENERI

APELAȚI 509-777 SAU SCRIEȚI LA SERVICEDESK@DSI.MD
și solicitați o expertiză gratuită a stării echipamentelor, și veți primi inclusiv oferta pentru 
externalizarea serviciilor IT. 

®

Vă ajutăm să depășiți problemele ordinare ale unei deserviri IT interne, garantînd contractual calitate 
standardizată, disponibilitatea resurselor și respectarea termenilor limită. Delegați lucrările rutinare 
unei echipe experimentate, eliberînd resursele IT interne pentru sarcini de business.



IT  OUTSOURCING 

Pentru companiile mici şi mijlocii, angajarea de personal specializat în tehnologia informaţiei este 
o sarcină dificilă din multe puncte de vedere: costurile mari implicate, imposibilitatea evaluării 
corecte a acestor specialişti, rata mare de rotaţie a acestora. Acestea sînt, în general, motivele, 
pentru care tot mai multe companii aleg să-şi externalizeze parţial sau integral componenta IT. 

MOTIVELE EXTERNALIZĂRII SERVICIILOR IT, 
STUDIU*: 
• Reducerea costurilor          36,0%
• Necesitatea unor abilităţi/servicii speciale      14,7%
• Eliberarea resurselor interne pentru alte sarcini     13,8%
• Lipsa expertizei interne         12,5%
• O focusare mai bună a companiei                  8,7%
• Dificultatea de a angaja şi reţine colaboratorii IT     5,6%
• Îmbunătăţirea calităţii         2,2%
• Distribuirea riscurilor         1,3%

*Date extrase din studiul Asociației Internaționale a Profesioniștilor în Outsourcing în colaborare cu Accenture 
(lider global în IT Outsourcing), anul 2013.

...MAI MULTE COMPANII ALEG SĂ-ŞI EXTERNALIZEZE 
PARŢIAL SAU INTEGRAL COMPONENTA IT. “ “

Tendinţa de externalizare a serviciilor IT a 
devenit din ce în ce mai puternică în ultimii 
ani. Utilizatorul nu mai doreşte să fie propri-
etar pe soluţiile tehnologice (atît partea 
hardware, cît şi cea software), ci vrea să evite 
riscurile, pe care le presupune utilizarea 
acestora: costuri de mentenanţă, dezvoltare, 
uzură morală.

Multitudinea de tehnologii existente pe 
piaţă, precum şi dificultatea de a avea 
specialişti pe fiecare segment şi teh-
nologie IT utilizate în cadrul companiei, 
pot genera multe dificultăţi în 
funcţionarea coerentă a sistemului 
informatic.



MOTIVE

DE CE COMPANIILE RECURG LA SERVICIILE DE IT 
OUTSOURCING?* 

Acces la talente

Acces la tehnologii noi

Îmbunătăţirea abilităţilor analitice

Oferte complete de la furnizorii de servicii

Schimbare forţată în operaţiunile de afaceri

Reducerea costurilor operative

Flexibilitate sporită a operaţiunilor

Realizarea cerinţelor

Standardizarea proceselor

Operaţiuni mai eficiente 

Transformarea proceselor

OPERATIV

STRATEGIC

*State of the Outsourcing Industry 2013, studiu realizat cu suportul KPMG (companie de consultanţă şi audit) 

Critic Important, dar nu critic Puțin important Irelevant

20% 45% 27% 9%

21% 41% 27% 11%

33% 36% 16% 15%

34% 34% 21% 11%

35% 39% 22% 5%

37% 45% 12% 6%

43% 44% 10% 3%

22% 40% 32% 6%

29% 39% 27% 5%

24% 46% 28% 3%

17% 43% 29% 11%



Outsourcing-ul tehnologiei 
informaţiei (IT) oferă o 
alternativă pentru compa-
niile fără resurse suficiente 
necesare pentru a înfiinţa 
şi dezvolta un departa-
ment in-house specializat 
pe domeniul tehnologiei 
informaţiei.

AVANTAJELE EXTERNALIZĂRII SERVICIILOR IT

Despre beneficiile externalizării IT se poate vorbi atît la nivel macro, cît şi micro. Pentru compani-
ile mai mari de peste 500 de angajaţi, externalizarea IT a fost adoptată datorită conştientizării cos-
turilor mai ieftine ale forţei de muncă. Afacerile mai mici cu mai puţin de 25 de angajaţi apelează 
cu aceeaşi încredere ca şi companiile mari la acest tip de servicii, deoarece acesta prezintă avan-
taje atît financiare, cît și operaționale. Pe lîngă aceste aspecte, mai există şi alte beneficii aduse de 
outsourcing-ul IT, printre care: 

...OUTSOURCING-UL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI (IT) OFERĂ 
O ALTERNATIVĂ ...“ “

Menţinerea personalului IT necesită investiţii majore pe mai 
multe paliere, precum asigurarea unui venit lunar viitorilor 
salariaţi, formarea şi dezvoltarea acestora prin diverse certifi-
cări, achiziţionarea de echipamente specializate de tip 
hardware şi, nu în ultimul rînd, a celor de software necesare 
pentru buna funcţionare a departamentului IT. 



AVANTAJE

MINIMIZAREA PROBLEMELOR ÎN EXPLOATAREA 
SISTEMELOR IT 

ELIMINAREA COSTURILOR AFERENTE PERSONALULUI IT 

2
ASIGURAREA CONTINUITĂŢII AFACERII 

ACCESUL LA CAPACITĂŢI SPECIALIZATE 

PLANIFICAREA ȘI OPTIMIZAREA BUGETULUI IT PE O 
PERIOADĂ BINE DEFINITĂ

Externalizarea serviciilor IT permite reducerea costurilor legate de 
recrutarea personalului IT.
Veţi evita astfel de costuri, precum salariile angajaţilor IT, impozitele, 
cheltuielile pentru concedii şi activele necesare.

4
Investind activ în dezvoltarea colaboratorilor, vă propunem experti-
za celor mai buni specialişti certificaţi, cu un nivel de cunoştinţe 
bogat şi variat.
Veţi putea utiliza corect resursele competente din compania  dum-
neavoastră pentru activitatea principală.

Perioadele de inactivitate în zona de servicii IT (concedii, incapaci-
tate de lucru pe motiv de boală) a personalului intern vor fi elimi-
nate.
Externalizarea IT vă oferă astfel, disponibilitate garantată şi  ter-
meni respectaţi, precum şi un standard înalt al calităţii.

3

Echipa noastră de experţi va oferi consultanţa şi profilactica 
necesară sistemelor informatice din compania dumneavoastră.
Sistemele informatice vor fi configurate conform necesităţilor afa-
cerii, pe care o conduceţi.
Datorită monitorizării permanente, asigurăm buna funcţionare a 
echipamentului şi serviciilor IT din compania dumneavoastră.

1

Compania dumneavoastră poate alege planul, care se potriveşte 
afacerii, iar costurile lună de lună vor fi predictibile şi planificate.
Pachetele de mentenanţă IT sînt structurate astfel încît să vă permi-
tă să răspundeţi prompt schimbărilor de pe piaţă – sau a celor din 
compania dumneavoastră.
Aveţi oricînd posibilitatea să eliminaţi sau să extindeţi serviciile 
administrate, acolo unde este necesar acest lucru. 
DAAC System Integrator vă oferă posibilitatea de a alege soluţiile IT 
dorite conform proceselor interne din compania dumneavoastră.  
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TIPUL COMPANIILOR, CARE PREFERĂ EXTERNALIZAREA 
SERVICIILOR IT

 În ceea ce priveşte dimensiunea companiilor, externalizarea IT este benefică pentru orice nivel:

TOPUL COMPONENTELOR EXTERNALIZATE*:

*Date extrase din studiul, realizat de către compania in4media (companie de cercetare şi 
  consultanţă)

CINE EXTERNALIZEAZĂ

Pentru o companie mică, care are sub 30 de calculatoare, este mult mai convenabil ca preţ 
să-şi externalizeze serviciile IT, decît să aibă un angajat (care va lipsi zile bune anual, va fi supus 
impozitelor, şi nu va fi specializat pe toate componentele sistemului IT din compania 
respectivă).

Pentru o companie medie, care are între 30 şi 100 de calculatoare, este mult mai eficient să 
aibă la dispoziţie o echipă disponibilă mereu, care posedă cunoştinţe bogate şi experienţă, 
decît să aibă un angajat. 

Companiile mari şi foarte mari pot avea şi departamentul propriu de IT (pentru intervenţiile 
minore, dar care apar destul de des), dar acesta poate colabora fructuos cu o companie de 
outsourcing IT în ceea ce priveşte strategia companiei pe termen scurt şi lung în soluţionarea 
problemelor complexe, ce apar în infrastructura IT. 

Outsourcing elaborare software

Outsourcing servicii de rețea și 
telecomunicații

Outsourcing infrastructura IT

Outsourcing aplicații

Outsourcing gestionarea aplicațiilor

Outsourcing servicii Help/Service Desk

Outsourcing servicii data centru

Outsourcing gestionarea proiectelor IT

Altele

71%

51%

41%

35%

30%

20%

22%

10%

7%



REZULTATELE 
TESTĂRII

TENDINŢELE IT-OUTSOURCING-ULUI 

Un studiu realizat de Asociaţia Profesioniştilor în Outsourcing în colaborare cu compania Accen-
ture* demonstrează că clienţii au tendinţa de a accesa oportunităţi noi de externalizare.
 
80% indică că planurile lor de externalizare nu s-au schimbat sau au fost extinse spre a accesa noi 
oportunităţi: 

*Asociația Internațională a Profesioniștilor în Outsourcing în colaborare cu Accenture (lider 
  global în IT Outsourcing), anul 2013.

TENDINŢELE CHEIE, CARE VOR INFLUENŢA IT-OUTSOURCING-UL 
PÎNĂ ÎN ANUL 2020

*Studiu A.T. Kearney a mai mult de 150 de CIO

Au rămas neschimbate

Au fost internalizate

Altele

Consum și Comerț

Servicii publice

Automotive

Instituțiile financiare

High Tech, Media

Procese

Au fost extinse pentru a obține mai multe oportunități noi 
de externalizare decît a fost planificat

55%

31%

8%

6%

18%

17%

16%

15%

15%

11%

Într-un studiu realizat de către compania A.T. Kearney (companie de consultanţă strategică şi de 
management)*, în urma unui sondaj printre mai mult de 150 de CIO (Chief Information Officer) 
din companii mari globale şi din companii de talie medie, au fost identificate tendinţele cheie ale 
IT-Outsourcing-ului pe diferite sectoare economice pînă în anul 2020, după cum urmează:



MD-2069, Moldova, 
Chişinău, Calea Ieşilor, 10

www.integrator.md 
servicedesk@dsi.md

Hot Line
(+373 22) 509-777

CENTRUL IT SERVICE CONFORM 
STANDARDELOR EUROPENE

Service Desk Quality Certificate Security Certificate

ITIL/ITSM

530 m²

40 de specialiști certificați SLA 24x7x365

8 echipe mobile

AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ SUPORT TEHNIC SERVICII INGINEREŞTI


