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  HAQQIMIZDA  
 

TECHNOMEN informasiya 
texnologiyaları sahəsində kompleks 
həll variantlarını təqdim edən 
şirkətdir. Şirkət istənilən Proqam 
Təminatının 
proqramlaşdırılması, Sistem 
Arxitekturasının Hazırlanması, İT 
infrastrukturun qurulması ilə məşğul 
olur. TECHNOMEN proqram 
təminatının 
işlənib hazırlanmasını, İT avadanlıqları 
və kompüterlərin istehsalı ilə məşğul 
olan dünyanın qabaqcıl şirkətlərindən 
müasir avadanlıqların təchizini və 
servis xidmətini təqdim edir. Böyük və 
orta ölçülü şirkətlərin daxili 
şəbəkələrinin, serverlərinin, IP telefon 
sisteminin, təhlükəsizlik kamerlarının 
qurulmasını da təklif edirik. 

 

  XİDMƏTLƏR SİYAHISI  
 İT Konsalting 

 IT infrastrukturun qurulması, 
şəbəkə xidmətləri 

  Proqram təminatının 
hazırlanması 

 Ağıllı ev/ofis sistemləri 

 Mobil həllər 

 Domainlərin qeydiyyatı və 
hosting xidmətləri 

 Kameraların quraşdırılması, 
video baza yaradılması 

 IP telefon sistemlərinin 
qurulması 

TECHNOMEN 
IT & Software Agency 

www.technomen.az 

 
  MİSSİYA və HƏDƏFİMİZ  

 

Xidmətlərimiz müştərinin yüksəlişini, bizim isə uğurlarımızın davamını əks 
etdirir 

 

MİSSİYAMIZ 
Texnoloji yenilikləri sürətli qavrayan qurupumuzla şirkətlərin informasiya 
texnologiyalarına olan tələbatlarını təmin etmək, həmçinin İKT üzrə kadrların 
yetişdirilməsində ön sıraları tutmaq üçün varıq. 

 

HƏDƏFİMİZ 
Beynəlxalq arenada olan İKT yeniliklərini Azərbaycana gətirmək, böyük 
şirkətlərin İT xidmətlərini qarşılamaq, milli proqram təminatının və bazasının 
yaradılmasında tutarlı işlər görmək. 

 
 

  2019-CU İLDƏN BU GÜNƏ…  
 

Bizi seçmək üçün səbəbləriniz: 
 

 Bütün xidmətləri öz sistemimiz və heyətimizlə təmin edirik. 
 Təşkilatların ehtiyacları istiqamətində ən doğru həlli, tək bir markaya 

bağlı qalmadan, müştərilərimizə təqdim edirik. 
 Bütün heyətimiz öz profili yönündə 7 ildən artıq təcrübəyə və 

təsdiqlənmiş elmi biliyə sahibdir. 
 Əgər istənilərsə Texniki və Proqramçı təlimçilərimizlə layihələrinizin 

texniki və ya proqram tədrisini veririk. 
 İKT sahəsində verdiyimiz xidmətlər sayəsində, təşkilatların iş 

tələbatlarını tək bir nöqtədən həll edə bilirik. 
 Satış sonrası dəstək daxilində, 7 gün 24 saat texniki dəstək zəmanəti 

veririk. 
 
 

  TECHNOMEN SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ  
 

www.facebook.com/TECHNOMEN 

www.instagram.com/TECHNOMEN 

www.youtube.com/TECHNOMEN 

www.linkedin.com/in/TECHNOMEN 

 

mailto:info@azvapa.com
mailto:info@azvapa.com
http://www.azvapa.com/
http://www.azvapa.com/
http://www.azvapa.com/
http://www.facebook.com/azvapa
http://www.instagram.com/azvapa
http://www.youtube.com/azvapa
http://www.linkedin.com/in/azvapa
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TECHNOMEN ŞİRKƏTİ OLARAQ SİZLƏRƏ AŞAĞIDAKI XİDMƏTLƏRİ QÜRURLA TƏQDİM EDİRİK 
 

 
1. IKT xidmətlərin göstərilməsi 

 Server infrastrukturunun qurulması 

 Cisco, Allied Telesis, HP və digər switchlərin satışı, quraşdırılması və konfuqurasiya edilməsi 

 Firewall cihazlarının quraşdırılması və konfiqurasiya edilərək şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

 Router, Switch, Modem, Access Point və digər qurğuların sazlanması 

 Rack və Patch panellərin yığılması 

 IP telefon sistemlərinin qurulması 

 Mini ATS-in quraşdırılması 

 Lokal (Daxili şəbəkə) və Qlobal (İnternet) şəbəkələrin qurulması 

 Böyük şirkətlərin İKT infrastrukturunda yaranmış problemlərin aşkarlanıb həll edilməsi 

 İnformasiya texnologiyaları sahəsində audit xidmətinin göstərilməsi 

 Təşkilatın tələbatları baxımından İT investisiyalarının həcminin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

 Web saytların və web layihələr hazırlanması. 

 

 
2. Təhlükəsizlik sistemlərinin qurulması 

 Kamera sistemlərinin quraşdırılması. Kamera serveri, NVR və DVR sistemlərinin servisi 

 Damafon sisteminin quraşdırılması 

 Biometrik (Barmaq izi, kart, üz tanıma) sistemlərin quraşdırılması 

 Şlaqbaum sistemlərinin quraşdırılması 

 Turniket sistemlərinin quraşdırılması 

 Siqnalizasiyaların quraşdırılması 

 Videogörüntülü siqnalizasiyanın quraşdırılması. (Hərəkət olduğu anda görüntünü telefonunuza göndərir.) 

 Ağıllı ev sistemlərinin satışı quraşdırılması 

 Avtomatik qapıların quraşdırılması. 

 

 
3. Elektrik layihələrinin təşkili 

 Kabelləşmə çertiyojlarının hazırlanması 

 Kiçik və böyük axım kabellərinin çəkilməsi 

 Kabelləşmə sistemlərini yenilənməsi 

 

 
4. Digər xidmətlərimiz 

 Səs sistemlərinin yığılması 

 Unudulmuş DVR parollarının sıfırlanması 

 Xüsusi dizaynların və loqoların hazırlanması 

 

 
Yuxarıda sadaladığımız bütün sistemlərin satışı mövcuddur. 

 

Təklif etdiyimiz bütün məhsullara 1 il zəmanət veririk. Zəmanət müddəti ərzində texniki servisimiz pulsuzdur. 
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IT KONSALTİNQ 
 

 
İT Konsaltinq sahəsində böyük praktik təcrübəyə malik TECHNOMEN məsləhətçiləri təşkilat, şirkət və müəssisə 

rəhbərləri qarşısında duran bir çox vəzifələrin həllinə kömək göstərirlər: 

 müəssisədə fəaliyyət göstərən sistemlərin biznesin spesifikliyinə və tələbatlarına uyğunluğunun 

qiymətləndirilməsi 

 İKT idarə edilməsinin səmərəli strukturunun təşkili 

 korporativ informasiya sistemlərinin optimal arxitekturasının, hesablama və telekommunikasiya 

infrastrukturunun qurulması 

 təşkilatın tələbatları baxımından İT investisiyalarının həcminin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

 müəssisənin vəzifələrinə ən uyğun İT həllərinin seçimi 

 

 

TECHNOMEN şirkəti İT-konsaltinq üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif 

edir: İnformasiya texnologiyaları sahəsində audit 
 

Sifarişçi qarşısında informasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində duran məqsədlərdən, mövcud sistemlərdən və 

texniki vasitələrdən asılı olaraq, TECHNOMEN mütəxəssisləri sizi maraqlandıran sahədə ətraflı audit aparırlar. Auditin 

nəticələri sifarişçiyə İT-nin biznesin tələbatlarına uyğunluq dərəcəsini, İT vəsait qoyuluşunun səmərəliliyini və əsaslılığını, 

İT-də ehtiyat təminatının yetərliliyini və s. qiymətləndirməyə imkan verir. 

Auditin təşkilinə və aparılmasına yanaşmamız auditin məqsədlərinə uyğun tanınmış beynəlxalq standartlardan və ya 

ümumi təyinatlı standartlardan istifadəyə əsaslanır. 

 

 
İT inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması 

 

Cari və perspektiv biznes vəzifələri, habelə informasiya texnologiyalarının inkişaf meylləri nəzərə alınmaqla müəyyən 

olunmuş planlaşdırma sahəsində sifarişçinin mövcud İT sisteminin inkişaf istiqamətlərinə dair tövsiyyələrin işlənib 

hazırlanması. İT strategiyasının işlənib hazırlanması ətraflı auditin və istifadə olunan informasiya sistemlərinin, 

infrastrukturun, İT sahəsində idarəetməyə yanaşmaların təhlilinin nəticələri əsasında aparılır. 
 

 
Korporativ informasiya sistemlərindən istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

 

İT sahəsində investisiyaların cari səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və sahibliyin məcmu dəyərinin (TCO, Gartner) 

qiymətləndirilməsi metodologiyasının bazasında onların idarəolunanlığının təmin edilməsi, o cümlədən İT cari 

səviyyəsinin auditi, investisiyaların strukturunun və həcminin biznes tələblərinə uyğunluq dərəcəsinin təhlili, İT 

xidmətinin təşkilinin və İT idarə edilməsi texnologiyalarının, habelə korporativ İT sistemlərinə xidmət proseslərinin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. 
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İT idarə edilməsi sisteminin müxtəlif aspektlərinin təkmilləşdirilməsi 
 

İT idarə edilməsi sisteminin mövcud vəziyyətinin və potensial tələbatlarının aydın dərki sifarişçilərə aşağıdakı sahələrdə 

səmərəli həlləri uğurla təklif etməyə imkan verir: 

 

 
 İT xidmətlərinin idarə edilməsi 

 proqram və İT aktivlərinin idarə edilməsi 

 İT idarə edilməsində təşkilati dəyişikliklər 

 biznesə fasiləsiz İT dəstəyinin idarə edilməsi 

 
 

 
İNFRASTRUKTUR HƏLLƏR 

Müəssisənin bir nömrəli məqsədi - biznesin, məlumatın işlənib hazırlanması və paylaşdırılmış informasiya 

infrastrukturunun fasiləsiz və effektiv fəaliyyətini təmin edən korporativ sistemin quraşdırılmasından ibarətdir. 

TECHNOMEN şirkəti sizə İT mühəndislik xidmətlərinin bütün mərhələlərini təklif edir: 

 

 
Avadanlığın layihələndirmə və komplekt təchizatından mühəndis sistemlərinin “tam hazır” montaj edilməsinə və gələcək 

istifadəsinə dək, o cümlədən: 

 Mühəndis infrastrukturu, 

 İnfrastruktur PT, 

 Mobil infrastruktur, 

 İT infrastrukturunun monitorinqi və idarə edilməsi, 

 Şəbəkə infrastrukturu, 

 İnformasiya təhlükəsizliyi sistemi, 

 Kommunikasiya sistemi, 

 Məlumatların hazırlanması mərkəzi və sair infrastruktur həllərini təklif edir və dəstəkləyir. 

 
 
 

 
PROQRAM TƏMİNATININ HAZIRLANMASI 

Şirkətimiz dövlət və özəl sektorlar üçün CRM, EBR, HRM, sənəd dövriyyəsi və biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması 

sistemlərini həmçinin biznesin tətbiqinə dair müxtəlif sistemlər hazırlamağa qadirdir. 

 

 
TECHNOMEN peşəkar konfiqurasiya üzrə mütəxəssislər, proqram təminatını hazırlayan mütəxəssislər, layihə 

menecerləri və testçilərdən ibarət işçi heyəti ilə müştərinin gələcək məhsulu ilə bağlı ümumi fikrinin olması və ya 

məhsulun artıq 

hazırlanma prosesində olmasından asılı olmayaraq istənilən mərhələdə olan işə başlaya bilər. Biz standart hazırlama 

prosesimizi elə quraşdırırıq ki, müştərinin mövcud proseslərinə effektiv inteqrasiya etmək mümkün olsun. 
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TECHNOMEN hazırlama işləri üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edir: 

 IBM, Microsoft, Oracle, Linux platform və texnologiya bazası əsasında korporativ məlumat sistemlərinin 

hazırlanması və inkişafı, 

 mövcud sistemlərin dəstəklənməsi və inkişafı, 

 servis oriyentasiyalı yüksək effektli (SOA 2.0) konfiqurasiyaların quraşdırılması, 

 müstəqil PT əsasında hazırlama prosesi 

 
 
 

 
BİZNESİN AVTOMATLAŞDIRILMASI 

Müəssisənin işinin, komandanın effektivliyini artırmaq, nəzarəti gücləndirmək üçün rəhbəlik iş prosesinin 

avtomatlaşdırılması zərurəti ilə qarşılaşır. Hazırda informasiya texnologiyaları bazarında praktiki olaraq biznesin bütün 

sahələri üçün kifayət qədər həllər mövcuddur. 

Şirkətinizə aid biznes proseslərin avtomatlaşdırılması ilə bağlı araşdırma və analiz apardıqdan sonra mütəxəssislərimiz 

sizə bir neçə növdə həllər təklif edə bilər. Həmin təkliflərin arasından müəssisənizin tələblərinə daha uyğun olan növü 

sizinlə birgə seçə bilərik. Layihənin hazırlanma mərhələlərində TECHNOMEN şirkətinin əməkdaşları sizə tam 

konsultasiya xidməti və texniki dəstək göstərəcək. Sizin tələblərinizə cavab verən sistemləri hazırlamaqdan başqa 

onların effektiv tətbiq edilməsində, tələb olunan hər bir sənədin hazırlanmasında sizə texniki dəstək göstərə bilər və 

vacib olan 

tamamlama işlərini yerinə yetirə bilərik. Biz həmçinin biznesin müxtəlif sahələri üçün biznes proseslərin 

avtomatlaşdırılmasında böyük təcrübəyə malikik. Artıq tətbiq etdiyimiz və sizin üçün də hazırlaya biləcəyimiz bir çox 

hazır həllərimiz var. 

 
 
 
 
 

MOBİL HƏLLƏR 

Təşkilatların və qurumların məqsədlərinə uyğun proqram təminatı modelinin seçilməsindən başlayaraq, seçilmiş sistemə 

mobil daxiloma imkanlarının təmin edilməsi və mobil autsorsinqin təşkil edilməsinə qədər təmin olunur. 

Korporativ İT infrastrukturun qurulmasında “TECHNOMEN” MMC-nin əməkdəşlarının təcrübəsi sizin fəaliyyətinizin daha 

rahat olmasını və daha geniş imkanlara malik olmasını sizin çərçivələrinizə və məqsədləriniz daxilində təmin edir. 

 

 
Xidmətlər və həllər 

 Real tələblərinizə uyğun şəkildə strateji konsepsiyasının və korporativ mobilliyin təmin edilməsi. Korporativ 

reqlamentasiyanın və fəaliyyətin kateqoriyalaşdırılmasının təmin edilməsi və dəstəklənməsi. 

 Korporativ sistemlərə və fayl resurslarına mobil daxilolma imkanı. 

 “Korporativ mobil iş masası” tipinə uyğun həllərin hazırlanması, İOS və Android əməliyyat sistemlərindən ümumi 

fayl sistemlərinə, SharePoint kitabxanalarına daxilolma imkanları, korporativ komputerlər ilə sinxronizasiyanın 

təmin edilməsi. Əlavə olaraq Microsoft Office-də tam funksionallı redaktə və fəaliyyət paketinin təmin edilməsi. 

 BI, CRM, ERP və digər sistemlərə mobil daxilolma funksionalının hazılanması. 

 İnteraktiv təhilil, həsabatlar və digər bu tipli tranzaksiyaların həyata keçirilməsi imkanları. 
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 Monitorinq və idaretmənin mobil texnologiyalar əsasında təmin edilməsi və bu fəaliyyətin mobil avadanlıqların 

idarəolunması Mobile Device Management (MDM) və mobil həllərin idarəolunması Mobile Application 

Management (MAM) texnologiyaları əsasında reallaşdırılması. 

 Tam və dolğun dəstək və autsirsinqin təmin edilməsi. 

 Yeni proqram təminatının tam planlaşdırılma, proqramlaşdırılma, inteqrasiya və tətbiq proseslərinin həyata 

keçirilməsi və mövcud daxili korporativ sistemlərə inteqrasiyanın təşkil olunması. 

 iOS, Android əməliyyat sistemləri əsasında olan həllər . 

 HTML5/JavaScript əsasında olan hibrid həllər. 



7  

REFERANSLARIMIZ 
 

 
 Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası 

 Mingəçevir Mərkəzi Xəstəxanası 

 Yevlax Mərkəzi Xəstəxanası 

 Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası 

 Yeni Gəncə Tibb Mərkəzi 

 Gəncə Onkologiya 

 Kəpəz TV 

 ARB TV 

 Maliyyə Nazirliyi 

 Rabitə Nazirliyi 

 Gəncə Avtomobillərin qeydiyyatı və imtahan mərkəzi (“MERO”) 

 PSJ İdarəetmə (Socar) 

 Flame Towers 

 Fairmont Hotel 

 Corniche Hotel 

 Kristal Hotel 

 Metrocity Hotel 

 Riva Hotel 

 Iva Hotel 

 Fair group 

 Qorqud hotel 

 Gold Time Hotel 

 Old Baku Hotel 

 Kristal Abşeron 

 Escape Loft Cinema Club 

 Azərxalca 

 Xəzər Golden Beach 

 LC Waikiki 

 Kontinent MMC 

 Buta körpələr evi və uşaq bağçası 

 INDIQO 

 LOQOS 

 Ayaqizi Turizm 

 Gəncə Vəkillər Kollegiyası 

 Gəncə Notarius 

 Best FM 

 555 Telecom 

 RRR Telecom 

 Koordinat KİV 

 Nur Market 


