
  



 

 

 

STAS COMPUTER este o companie dedicată livrării de 

servicii și echipamente IT la cele mai înalte standarde, cu 

promptitudine, profesionalism și întotdeauna la un preț corect. 

Înființată în 2004, compania și-a dezvoltat în mod continuu și 

constant atât competențele tehnice cât și portofoliul de 

produse și servicii, asumându-și cu responsabilitate și 

coerență rolul de partener fidel și corect pentru toți clienții săi. 

STAS COMPUTER vă oferă sprijin atât în 

evaluarea unei soluții optime pentru nevoile 

dumneavoastră cât și în proiectarea și 

implementarea acesteia, oferindu-vă suport 

logistic de cel mai înalt nivel. 

De ce STAS COMPUTER? E simplu. La noi totul e STAS. Nu 

doar vindem idei, consultanță, produse sau servicii clienților 

noștri! Le oferim cele mai bune soluții concrete pentru nevoile 

pe care aceștia le au.  

Activitatea STAS COMPUTER este certificată  

ISO 9001 / 2008 și 14001 / 2005. 

 

 

Vânzare de echipamente IT&C - sisteme desktop, sisteme 

laptop, mini-notebook, o gamă largă de echipamente și 

accesorii multimedia, echipamente foto / video, echipamente 

electronice, echipamente periferice, echipamente pentru 

birotică - imprimante / copiatoare / consumabile, echipamente 

de rețelistică, software, echipamente de comunicații, tablete, 

smartphone 

Servicii de mentenanță a echipamentelor - verificări și 

testări pentru echipamente hardware; actualizarea aplicațiilor 

existente; devirusări; instalare de programe / drivere cu 

licență; mentenanța rețelelor de calculatoare / rețele de date 

Rețelistică și cablări structurate - proiectare, implementare 

și dezvoltare de rețele IT, instalare și configurare echipamente 

de rețea 



 

 

Soluții de stocare a datelor - fie că doriți o capacitate de 

stocare a datelor mai mare sau doriți un backup în timp real și 

acces ușor și rapid la datele salvate, vă putem oferi diverse 

soluții care în mod sigur vor veni în sprijinul activității 

dumneavoastră, fie că vorbim de sisteme de date locale sau 

la distanță 

Soluții de securitate - oferim soluții de securitate integrată, 

personalizate pentru nevoile fiecărui client 

Soluții de arhivare electronică - știm că documentele 

clienților noștri sunt importante de aceea le oferim posibilitatea 

de a le arhiva cu ajutorul unora dintre cele mai performante 

soluții de arhivare, inclusiv backup personalizat în funcție de 

specificul și tipicul documentelor, cu acces controlat sau 

disponibil tuturor utilizatorilor din rețeaua internă, în funcție de 

nevoi 

Asigurarea de service pentru echipamente IT - oferim 

servicii de depanare / diagnostic și reparare pentru 

echipamente IT 

Consultanță și asistență IT - oferim consultanță pentru orice 

tip de proiect de dezvoltare IT 

Servicii de administrare a infrastructurii IT - asigurăm 

asistență IT, atât pe baza unor contracte la termen cât și 

punctual, în funcție de nevoile clientului 

Dezvoltare și programare de aplicații web - dezvoltăm site-

uri și aplicații web conform specificațiilor primite de la client 

Înregistrare domenii .ro, .com, .org etc., oferind și 

găzduire pentru site-uri / aplicații web 

Programare de software pentru PC - dezvoltăm sofware 

personalizat, conform specificațiilor primite de la client 

Configurare de servere de rețea / servere web - 

implementare de soluții bazate pe tehnologii Unix / Windows 

Proiectare, configurare și implementare de săli 

multimedia - proiectăm și implementăm, în funcție de nevoile 

clientului, sisteme multimedia atât pentru realizare / 

vizualizare de prezentări cât și pentru videoconferințe 



 

 

 

 

Misiunea STAS COMPUTER este de a veni în 

întâmpinarea nevoilor tuturor clienților săi, 

oferind cele mai bune soluții, o echipă foarte bine 

pregătită și servicii profesioniste la prețul corect. 

 

Responsabilitate, performanță, eficiență, respect, 

profesionalism, acestea sunt doar câteva dintre valorile care 

ghidează activitatea companiei. Echipa noastră de specialiști 

vă va demonstra întotdeauna că misiunea și valorile pe care 

noi le promovăm transformă un simplu serviciu într-o relație 

de parteneriat avantajos. Paleta generoasă de clienți și 

colaborarea cu un număr mare de parteneri ne-a permis să ne 

dezvoltăm în serviciile pe care le punem la dispoziția 

dumneavoastră în calitate potențial client / partener. 

Concepem fiecare soluție de care aveți nevoie, având în prim-

plan beneficiile pentru dumneavoastră și oferim un raport 

optim preț / performanță, fără să facem rabat de la calitate 

pentru bugetul de care dispuneți. 

 

Echipa STAS COMPUTER este pregătită 

întotdeauna să vină prompt în întâmpinarea 

nevoilor dumneavoastră cu soluții concrete, 

profesioniste și calitative, la un preț corect. 

 

Portofoliul nostru de servicii și produse este constant dezvoltat 

și îmbunătățit. Dacă aveți nevoie de servicii mai specifice, dar 

care nu se regăsesc în oferta prezentată, nu ezitați să ne 

contactați. Vom încerca să găsim împreună cu 

dumneavoastră cea mai optimă soluție IT.

 


