
Şirkət haqqında / Company information

Missiya və vizyon / Mission and vision

Səriştə sahələri / Areas of expertise

Rəqabətcil üstünlüklərimiz / Competitive advantages

Komandamızın işləri / Our team works

DCtek

Şirkət profili / Company profile

I Ĭ  



Şirkət haqqında

DCtek Məlumat Emalı Mərkəzlərinin (Data Center) və Telekommunikasiya Obyektləri 

Dizaynı, Quraşdırılması, Servisi və Təmir Xidmətləri üzrə geniş səriştəyə malik olan 

inteqrator şirkətidir.

Planlaşdırma və tikinti mərhələsindən mövcud vəziyyətin təhlili və qiymətləndirilməsinə 

qədər DCtek ən mühim xidmətlər silsiləsini təqdim edir. Bizim ixtisaslaşmış mühəndislik, 

inşaat quraşdırma və servis xidmətlərimiz müştərilərə uyğun açar təslimi həllər şəklində 

paketlənmişdir. Davamlı idarəetmə səyləri və sahədəki təcrübəmizlə biz ənənəvi 

infrastruktur xidmətlərində inqilab etmiş, ilk gündən xərclərin azaldılmasını və 

səmərəliliyin artmasını əldə etmişik.

Missiya

Müştərilərimizə sənət əsəri məlumat mərkəzləri, quraşdırma və idarəetmə xidmətlərini 

təqdim etmək.

Vizyon

İstər İKT məsləhəti, istərsə də problemlərin həlli üçün müştərilərin müraciət etdiyi ən 

peşəkar şirkətlərdən biri olmağı arzu edirik.

• • • Operate Plug  Start   •

Səriştə və təcrübəmiz ehtiyaclarınızı tam qarşılayacaq açar təslimi həlləri təqdim etməyə 

imkan verir.

Biz kimik?

DCtek is an integrator company with extended expertise in Data Center & Telecom 

Facility Design, Build, Maintenance and Repair Services.

Dctek provides mission-critical lifecycle services from the planning and building phases 

to assessments. Our specialized data center engineering, construction, and maintenance 

services are packaged into custom turn-key solutions. Through consistent management 

efforts and field experiences, we have revolutionized traditional infrastructure services, 

achieving lower costs and higher performance from the beginning.

Mission

To provide state of the art data center facilities, installation, and management services 

to our customers.

Vision

We aspire to be one of the key players that the customers go to, be it counseling or 

problem-solving.

• • • Operate Plug  Start   •

Our expertise helps create turnkey solutions that perfectly serve your needs.

Who are we?

About company

· · ·OperatePlug Start ·



Müştərilər nəyə görə bizi seçir?

Bazardakı ən sərfəli  qiymət/keyfiyyət  nisbəti ilə  DCtek  daima  gözləniləndən artığını 

təmin edir. Bundan əlavə,  Müştərinin ehtiyaclarına daimi diqqətimizin tayı-bərabəri yoxdur. 

Sahə servis mühəndislərimiz, təchizatçılarımız və biznes tərəfdaşlarımızdan ibarət güclü 

komandamız istənilən miqyas və çətinliktə texniki infrastruktur xidmətləri verməyimizə 

imkan yaradır. Bunlar müştərilərimizə nə verir?

• Məlumat mərkəzləri (DC) və telekommunikasiya kritik  sistemlərinə  eksklyuziv  

fokuslanma

• Daxili resurslarımız və standart iş prosedurları ilə DCtek Cənubi Qafqaz və  Mərkəzi  

Asyada keyfiyyətli həllər vermək və layihə idarə etmək texniki səriştəsinə malikdir

• Bütün servis ehtiyacları üçün vahid əlaqə nöqtəsi: Məlumat Mərkəzi Dizaynı və 

Quraşdırılması,  Məlumat Mərkəzi Soyutması və Enerji Effektivliyi Həlləri, UPS 

Batareyalarına Sahədə Təmir və Baxım Xidmətləri, CRAC/HVAC və Generatorlar

• Çoxsaylı xidmət müqavilələrinə və təchizatçılara ehtiyacın olmaması

• İnzibati və sənəd idarəetməsi xərclərinin azalması (müqavilələr, sənədlər, zəmanət)

Why Customers Choose Us?

Dctek consistently exceeds expectations for service and value at the most cost-effective 

price in the market. Moreover, our responsiveness to customer needs is unparalleled. Our 

cohesive team of field service technicians, suppliers, and service partners enables us to 

deliver both breadth and depth of technical infrastructure services. What does this mean to 

our clients?

• Exclusive focus on data center & telecom mission critical infrastructures

• With our internal resources and standard operating procedures, DCtek has the technical 

capability to manage and deliver reliable quality services anywhere in Caucasus and Central 

Asia.

• Single point of contact for all service needs: Data Center Design Build, Data Center Cooling 

& Energy Efficiency Solutions, Site Repair & Maintenance Services for UPS Batteries, CRAC / 

HVAC, and Generator

• Eliminating the need for multiple service contracts & vendors

Rəqabətcil üstünlüklərimiz Competitive advantages
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Rəqabətcil üstünlüklərimiz Competitive advantages
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DCtek ilə əməkdaşlığın əsas üstünlükləri

• Yalnız Məlumat Mərkəzləri (DC) və digər kritik missiyalı obyektlərin dizaynı, quraşdırılması 

və xidmətlərinə fokuslanmışıq

• Vahid əlaqə nöqtəsi effektivliyi dəfələrlə artırır

• Aşağı reaksiya vaxtı — 2-4 saata qədər özümüzü bilavasitə müştərinin ərazisinə 

çatdırmaqla 24/7/365 təcili müdaxilə xidməti — dayanma risklərini azaldmaqla problemsiz 

işləyişi təmin edirik 

• Daxili texniki resurslarımız sürətli həll verməyə imkan yaradır

• Özümüzün müxtəlif istedadlı ştatımız: memarlıq, mühəndislik, mexanik və elektrik, habelə 

layihə idarəetmə peşəkarlarımız

• Müştərilərimizin öz ehtiyacına uyğun xidmət paketi seçməyə imkan verən əsnəklik

• Əməkdaşlarımız ixtisaslaşmışdır, hərtərəfli bilik və səriştəyə və əksər hallarda orijinal 

avdanlıq istehsalçısı (OEM) təcrübəsinə malikdirlər.

Key Benefits of Partnership with Dctek

• Focused only on designing, building and servicing data centers and other mission-critical 

facilities

• Single point-of-contact ensures efficiency and cost-effectiveness

• Quick response time — 24/7/365 emergency services with two- to four-hour on-site 

response time — maximizes uptime, while mitigating risk• Internal technical resources 

assure a fast response

• Specialized mix of talent in-house: architectural, engineering, mechanical, electrical and 

project management expertise

• Flexibility that allows clients to select the appropriate service package that suits their 

needs

• Employees are specialized, cross-trained and, in many cases, have some level of original 

equipment manufacturer (OEM) experience



Səriştə sahələri Areas of expertise

• Sənaye və kommersiya binaları üçün 

Kəsintisiz Güc Mənbələri (UPS)

• Məlumat Mərkəzləri (DC) üçün Kəsintisiz 

Güc Mənbələri (UPS)

• Aşırı gərginlikdən qorunma sistemləri

• Məlumat Mərkəzləri (DC) üçün su və qaz 

əsaslı soyutma sistemləri

• Sənaye standartlarına uyğunluq

• Mövcud avadanlığın daha optimal sazlanması

• Enerji paylayıcı panolar

• Avtomatlaşdırılmış işıqlandırma sistemləri

• Stabilizator və elektrik generatorları

• Elektrik kabelləri infrastrukturu

• Server və şəbkə dolablarının montajı və 

quraşdırılması

• Aktiv server və şəbəkə avadanlığının 

quraşdırılması

• Kabellərin çəkilməsi və işarələnməsi

• Məlumat Mərkəzləri (DC), sənaye və 

kommersiya binaları üçün yüksəldilmiş döşəmə

• Kabellərin və soyutma borularının marşrut 

planlaması və dizaynı

• Sənaye və kommersiya binalarının şəbəkə 

kabel infrastrukturu

• Məlumat Mərkəzləri (DC) kross kabel 

qoşulması

• Strukturlaşdırılmış Kabel Sistemləri (SKS) 

hazırlanması və sistem zəmanətinin verilməsi

• Uninterruptible Power Supply (UPS) for 

industrial and commercial buildings

• Uninterruptible Power Suppy (UPS) for Data 

Centers

• Surge protection systems

• Water and gas cooling for Data Centers

• Compliance with industry standards

• Optimized configuration of existing 

equipment for better performance and cost 

• Power distribution boards

• Automated lighting systems

• Stabilizers and power generators

• Electrical cable infrastructure

• Mounting and installation of server and 

network rack enclosures

• Installation of active server and network 

equipment

• Running cable connections and labelling

• Raised access floor for commercial and 

industrial buildings and Data Centers

• Cable and cooling pipe routing planning and 

design

• Network cable infrastructure for industrial 

and commercial buildings

• Data Center network cross-connections

• Preparation and provision of system 

warranties for Structured Cabling Systems 

(SCS)

· · ·OperatePlug Start ·



Səriştə sahələri Areas of expertise
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• Sənaye və kommersiya binaları üçün 

avtomatlaşdırma sistemləri

• İclas otaqları və konfrans zalları üçün 

avtomatlaşdırma sistemləri

• Fərdi və yaşayış binaları üçün 

avtomatlaşdırma sistemləri

• Eyni anda 10 000-ə qədər bağlantı 

dəstəkləyən keçidə nəzarət və idarəetmə 

sistemləri

• Digər sistemlərlə inteqrasiya: CCTV, yanğın 

siqnalizasiya, BMS

• Layihə/texniki və smeta sənədlərinin tərtib 

olunması

• Elektromexaniki sistemlərin quraşdırılması, 

sazlanması və işə salınması

• Məlumat Mərkəzlərində (DC) 

elektromexaniki sistemlərin texniki xidməti 

və dəstək

• Mövcud Məlumat Mərkəzlərində (DC) 

mühəndis sistemlərinin auditi

• Sənaye standartlarına uyğunluğun 

yoxlanılması

• Bir şəbəkədə 10 000 ədəd kameraya qədər 

genişlənəbilən video müşahidə sistemi

• Sənaye obyektləri və yüksək təhlükəsizlik 

sahələri üçün xüsusi həllərin tərtib olunması

• Analitika sistemləri ilə inteqrasiya

• Hərarət və rütubət monitorinqi

• Hava axının monitorinqi və idarə olunması

• Yanğın təhlükəsizliyi sistemləri üçün 

komponentləri

• Automation systems for commercial and 

industrial buildings

• Automation systems for conference halls 

and meeting rooms

• Automation systems for private and 

residential buildings

• Scalable access control and management 

systems with up to 10 000 concurrent 

connections

• Integration with other systems: CCTV, Fire 

Alarm and Suppression, BMS

• Development of project/technical and cost 

documentation

• Install, configure and start up of 

electromechanical systems

• Support and maintenance of 

electromechanical systems in the Data 

Center

• Audit of engineering systems in existing 

Data Centers

• Testing for compliance with industry 

standards

• Scalable video surveillance systems with 

up to 10 000 cameras in one network

• Development of tailored solutions for 

industrial premises and areas of increased 

security

• Temperature and humidity monitoring

• Air flow monitoring and management

• Fire safety components



Həssas soyutma sistemləri və qapalı dəhlizlər / Cooling systems with containment solution

Yüksəldilmiş döşəmə / Raised access floor

İş təcrübəmiz Team background
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İş təcrübəmiz Team background
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Kəsintisiz Güc Mənbəyi / Uninterruptible Power Supply (UPS)

Kabellərin çəkilib düzülməsi / Cable management



R. Behbudov küç. 65

Bakı ş., AZ1022, Azərbaycan

+994 12 437 9292

contact@dctek.az

www.dctek.az

© 2016, DCtek MMC
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DCtek MMC
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