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Firma Statim od 25 lat ma swój udział
w rozwoju rynku transformacji. Łączy nowe
technologie, wdraża cyfrowe rozwiązania,
prowadzi odpowiedzialny biznes.

K

iedy 25 lat temu powstała firma Statim jej działalność koncentrowała się
głównie na dostawach komputerów, osprzętu sieciowego oraz oprogramowania do firm i klientów końcowych. Wraz z rozwojem rynku ewoluowała także formuła przedsiębiorstwa. Podążając za oczekiwaniami partnerów
biznesowych, prezes Piotr Wypijewski postawił na nowe usługi i B2B. Był to strzał w
dziesiątkę. Wieloletnie doświadczenie informatyczne, rozwój technologii, kompetentnie
realizowany plan biznesowy sprawiły, że z jednobranżowej firmy Statim przeistoczył
się w integratora łączącego systemy IT, Audio-Video oraz Digital Signage.
– Wdrażamy zaawansowane systemy informatyczne dla naszych partnerów z najodleglejszych rejonów świata, m.in. w Iraku, Kenii, Mauritiusie, a nawet Wenezueli – mówi Cyprian
Dominiak, dyrektor AV/DS w Statim Integrator. – Jako Platynowy Partner Dell Technologies
oferujemy platformy serwerowe, systemy blade, klastry obliczeniowe, systemy pamięci
masowej, infrastrukturę sieciową i serwerową, systemy przechowywania danych, wirtualizację systemów operacyjnych i aplikacji.
OD 7 LAT STATIM INTEGRATOR PRĘŻNIE ROZWIJA dział Digital Signage. Pozostaje
liderem w branży wielkoformatowych nośników LED w Polsce. W ciągu 5 lat firma zain-
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stalowała na terenie UE ponad 500 ekranów LED o łącznej
powierzchni przekraczającej 2,5tys. mkw. W 2017 r. Zespół
Statim Integrator opracował własne moduły LED promowane pod marką xLEDpro. Realizacje dla LPP S.A., właściciela marek Reserved, CroppTown, House, Mohito i
Sinsay, znajdują się w największych centrach handlowych
w Polsce, Niemczech, Helsinkach, Rumunii, Czechach,
Chorwacji, Estonii, Słowenii, Anglii, Serbii, Bułgarii, Bośni
i Hercegowinie oraz na Węgrzech, Litwie, Łotwie i Słowacji.
– W naszym portfolio oferujemy moduły xLEDpro dostępne w kilku rozdzielczościach oraz jasnościach – wyjaśnia
Cyprian Dominiak. – Można z nich stworzyć wielkoformatowe ściany wizyjne o perfekcyjnym obrazie.
Kolejnym krokiem milowym w rozwoju firmy jest otwarcie
Showroomu – biura, w którym wszystkie oferowane przez
Statim Integrator rozwiązania i produkty są wykorzystywane w naturalnym środowisku pracy.

Opracowuję
optymalne
rozwiązania dla
strategicznych
klientów. Na
pierwszym miejscu
stawiamy jakość za
konkurencyjną cenę.
CYPRIAN DOMINIAK
Dyrektor AV/DS w Statim Integrator
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