


РКІ-Консалтинг

Про компанію

це іноваційність, ефективність, 
клієнтоорієнтованість, відповідальність

ВпровадженняІнжиніринг Сервіс



• Ліцензія на право заняття господарської діяльністю, пов'язаною зі створенням об'єктів 

архітектури.

• Ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України. 

• Дозвіл Держгірпромнагляду на початок виконання робіт підвищеної небезпеки.

• Спеціальний дозвіл СБУ на проведення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Ліцензії, сертифікати

• Сертифікат відповідності системі менеджменту якості ISO 9001:2008

• Сертифікат відповідності системі екологічного менеджменту ISO 14001:2004
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Основні напрямки діяльності

Системи телебачення
Антенні порти, Головні станції, Розподільні мережі телебачення, IPTV

IT-рішення
СКС, Мережі передачі даних, ЦОД, Системи телефонії, Розробка ПЗ

Системи безпеки
Системи охоронно-пожежної сигналізації, Контроль доступу, Відеоспостереження

AV-системи
Системи озвучування, Системи відеоконференцзв’язку, Digital Signage, Відеостіни



Системи телебачення

проектування, поставка, монтаж і сервісне обслуговування:

❑ антенні системи наземних станцій супутникового зв'язку

(антенні порти) включаючи аплінк (uplink)

❑ головні станції IPTV і цифрового телебачення

❑ розподільні мережі телебачення

❑ системи супутникового і ефірного телебачення

❑ мобільні системи супутникового телебачення

❑ OTT платформа

❑ системи контролю мовлення і телевізійних мереж

❑ відео-мовлення в Інтернет



Аудіовізуальні системи 

Аудіо-візуальні системи проектування, поставка, монтаж і сервісне обслуговування:

• кімнати для перемовин, презентацій,

відеоконференцзв'язку; 

• конференц-зали, системи синхроперекладів; 

• навчальні аудиторії; 

• диспетчерські, ситуаційні центри; 

• аеропорти, вокзали, торгово-розважальні центри; 

• ресторани, кафе, клуби.

❑ системи фонового озвучування

❑ системи рекламного озвучування

❑ відеопроекційні системи

❑ системи відеореклами (Digital Signage)

❑ рішення аудіовізуальних комплексів різної 

складності і призначення:



IT - рішення

Центр обработки данных (ЦОД)IP-телефония

Наши клиенты:

проектування, постачання, монтаж і сервісне обслуговування:

❑ системи хмарних обчислень

серверні кімнати

центри обробки даних (ЦОД)

апаратно-серверні комплекси

структуровані кабельні системи (CКС)

мережі передачі даних

бездротові мережі передачі даних

радіопланування

системи зберігання даних

розробка програмного забезпечення

рішення організації інфраструктури управління робочими 

станціями користувача

системи телефонії

уніфіковані системи комунікацій



Системи безпеки

❑ системи охоронної сигналізації

❑ системи пожежної сигналізації

❑ системи оповіщення про пожежу

❑ системи контролю доступу

❑ системи пожежогасіння

❑ системи відеоспостереження

❑ системи автоматизованого паркінгу

❑ системи розпізнавання осіб, номерів транспортних засобів

❑ обладнання для огляду та металодетектори

проектування, поставка, монтаж і сервісне обслуговування:



Клієнти



тел:    +38 (044) 499 79 63 

+38 (044) 499 79 64

факс: +38 (044) 451 20 29

Контактна інформація

ТОВ "РКІ-Консалтинг"

www.rci-c.com

м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, 

Україна, 03142 


