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Шановні партнери WORTMANN AG,

Спочатку я хотів би подякувати Вам за Вашу прихильність та чудову співпрацю,
що дозволило WORTMANN AG досягти успіху у 2017 році.

Минулий рік був не простим в ІТ-секторі, і це ще раз доводить, що тісне 
співробітництво є дуже цінним для нас. Працюючи над брендом TERRA,
ми велику увагу приділяємо розвитку каналів дистрибуції та віримо у Вас,
як у наших надійних партнерів. Ця співпраця є дуже ефективною і водночас 
досить складною. Хотів би зауважити ряд проблем:

ІТ-ринок на даному етапі розвитку зазнає значних змін. Існують хороші продукти 
і відповідні ціни на них. Проте рішення про покупку, частіш за все, ґрунтується 
на  інших критеріях. З огляду на це, лише чітка бізнес-ціль та 
конкурентоспроможні  продукти дозволяють робити великий оборот.

     
     
    
      
   

        
       
       
     
         
 

       
      
        
  

       
       
       
      
     

        
        
         
       
          
   

       
       
        
   

Ця тенденція, безсумнівно, відходить від принципів, пов'язаних 
із апаратним забезпеченням, а більше схильна до рішень,
орієнтованих на клієнта. Сьогодні, наше основне завдання -
пропонувати продукти та партнерські зв'язки, які дозволять 
Вам успішно продавати ці рішення клієнтам.

Не завжди легко відмовитися від знайомих напрямків - ми 
відчуваємо це на прикладі нашої власної компанії. Досвід з
Cloud, Сервісом та Ліцензуванням бізнесу росте і буде надалі 
розширюватися. У цих компаніях WORTMANN AG було створено 
багато додаткових робочих місць. У той же час не слід 
нехтувати традиційним апаратним бізнесом.

З огляду на сказане, ми посилюємо консультативні методики
та тренінги. Вже традиційно ми будемо зосереджуватися на 
діалозі з нашими партнерами, і тому завжди раді запросити
Вас на особисту зустріч.

З найкращими побажаннями,
 

Зігберт  Вортманн
Голова правління
WORTMANN AG        

Я вірю в чесне і лояльне
партнерство.

Зігберт Вортманн



WORTMANN AG_COMPANY PROFILE 2018/2019

    ЗМІСТ 03_  

Зміст
WORTMANN AG – Короткий огляд 

Успішний сімейний бізнес 

Канали розповсюдження та партнери 

WORTMANN AG Огляд  

 12_TERRA Продукти 

 14_TERRA CLOUD

 15_Дистрибуція

 16_TERRA SERVICE

 17 TERRA Фінансування продукції 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
TERRA партнери

Імпорт та експорт як основна компетенція 

Історія WORTMANN AG

Співробітники та навчальна діяльність

TERRA навчальний центр
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Сертифікати та нагороди
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В 2017 році оборот компанії WORTMANN AG склав 
приблизно € 700 млн. Це одна з найуспішніших 
незалежних німецьких ІТ-компаній. Як виробник,
дистриб'ютор та провайдер Cloud Service, компанія 
залучає до праці 600 співробітників, які обслуговують 
понад 15 000 спеціалістів-реселерів та ІТ-провайдерів по 
всій Європі.

Ноутбуки власного виробництва TERRA, планшети, ПК,
робочі станції, All-In-One, рідкокристалічні дисплеї,
сервери, акумулятори та тонкі клієнти зібрані в Німеччині
та мають власну партнерську мережу послуг, а також 
центральний сервісний центр, який зосереджений 
безпосередньо на виробничому майданчику.

 
 

WORTMANN AG 
 Короткий огляд

Більше 30 років назва Вортманн є синонімом 
продуктів та послуг у сфері інформаційних 
технологій, що надаються міжнародним 
середнім сімейним бізнесом.

 
 

     
     

     
    

     
  

   
     
 

Також, слід зазначити наявність потужних сервісних 
центрів за межами заводу, наприклад у Великобританії.

З TERRA CLOUD ми створили власний центр обробки 
даних у Німеччині. Як Партнер мережі Microsoft Cloud OS
та партнер Intel Technology, ми пропонуємо свої власні 
хостинги, послуги IaaS та SaaS для багатьох компаній.
Завдяки нашому Cloud Service Distribution ми також 
маємо можливість купувати додаткові загальнодоступні 
хмарні сервіси.

+ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

+ ЛОЯЛЬНІСТЬ

+ ГНУЧКІСТЬ
+ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

+ НАДІЙНІСТЬ
+ ЧЕСНІСТЬ

lT – Made in Germany
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Як дистриб'ютор для відомих виробників, WORTMANN 
AG також може запропонувати великий вибір
компонентів, периферійних пристроїв та програмних 
продуктів з високою доступністю та швидкою обробкою 
послуг.

WORTMANN AG надає широкий спектр послуг і, таким 
чином, забезпечує довгострокове, продуктивне 
співробітництво.
Як фінансовий партнер у сфері лізингу, оренди та 
збільшення закупівель, компанія може без проблем 
зробити необхідні клієнтові продукти доступними.

Окрім штаб-квартири WORTMANN AG у Німеччині, 
компанія також має офіси з продажів у Франції, 
Швейцарії, Австрії, Нідерландах, Великобританії, Іспанії, 
Польщі та Україні.

Загальна територія WORTMANN AG, до якої входять 
виробничі, складські приміщення, центр обробки даних, 
навчальний центр, офіси та інші приміщення, займає 
площу понад 40 000 м², розташована у власності понад 
100 000 м² у місті Хюльхорст, Німеччина.

WORTMANN AG 05_

Штаб-квартира компанії, Хюльхорст, Німеччина

30 РОКІВ МИ ПРАЦЮЄМО 
ДЛЯ ВАС

 

700 МЛН. € ОБОРОТ

НАЙМАНИХ620 ПРАЦІВНИКІВ

ПАРТНЕРІВ, ЯКІ 15.000 ОБСЛУГОВУЮТЬ КЛІЄНТІВ
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06_Успішний сімейний бізнес

Стратегія компанії базується на виробництві, розподілі 
та наданні послуг у сфері інформаційних технологій. 
Існуть також чіткі правила щодо непрямої дистрибуції 
WORTMANN AG через постачальників ІТ та 
спеціалістів-реселерів.

Наскільки це можливо і доцільно, ми завжди прагнемо 
максимально ефективно використовувати головний офіс 
у Німеччині. Для того, щоб продовжувати надавати ті ж 
знайомі та додаткові послуги для наших партнерів та 
клієнтів, група WORTMANN прийняла рішення про 
впровадження значних інвестицій протягом наступних 
кількох років.

Успішний сімейний бізнес

 
 

Активи:
Акціонерний капітал: € 3 млн 
Частка власності: біля 50 %

 

 

Цінності і культура:
Цінності, яких дотримуються очільники компанії
WORTMANN AG та її працівники – це чесність, 
лояльність, гнучкість, надійність, дружелюбність, 
зобов'язання, якість і користь, а також командна 
робота, компетенція та підзвітність.

Така принциповість - це одна з характеристик 
WORTMANN AG, яка привертає увагу клієнтів та є 
близькою до їх потреб.  

 

        
    

       
      

     
      

      
      

     

Ми вважаємо, необхідні усім речі мають бути простими у 
використанні. Щоб успішно реалізовувати такий підхід,
ми прислухаємося до потреб наших клієнтів та
партнерів, оцінюємо додану вартість наших продуктів і 
послуг, і намагаємося розібратися у всьому, що 
виявляється складним. Зі свого боку ми часто 
організовуємо тренінги та семінари, а також надаємо 
фінансові послуги. Лізинг, кредитування та оренда
були створені протягом останніх кількох років.

   

 

   
 
     
 
   

  
    
 
     
      
 

   
    € 1,25 . 

  
        
     
   

   
    
      
     
       
      
 

€ 1.25
У 2017 році оборот WORTMANN 
Group склав більше ніж € 1,25 млрд.

WORTMANN AG одна з компаній, яка
має річний оборот приблизно € 700 млн. Такій успішності 
ІТ-компанії WORTMANN AG передувало 30 років 
сумлінної і плідної праці.

Wortmann Terra Impex Computer- і Datenverar- beitungs 
GmbH, заснована Зігбертом Вортманном, його
дружиною Габріеле та Томасом Кнікером у 1986 році,
була перетворена в WORTMANN AG у 1998 році.
Компанія WORTMANN AG ніколи не була розміщена на 
фондовому ринку та залишається повністю в приватній 
власності її засновників.
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Зігберт Вортманн

Нагороди:   Почесне громадянство у м. Хюльхорст (2015)

Нагороджений Федеральним Хрестом За заслуги (Bundesverdienstkreuz),

найвища нагорода для громадянина Німеччини (2007)

"Підприємець 2001 року" в Оствейстфалін-Ліппе
Обраний колегією робочої групи незалежних підприємців та регіональної ради 
Mittelweser і Ostwestfalen-Lippe і Sparkasse Східна-Вестфалія, за надзвичайні 
підприємницькі досягнення.

Зігберт Вортманн
Голова правління WORTMANN AG

 
   
  

WORTMANN AG:
Голова правління: Зігберт Вортманн

Правління: Томас Кнікер,
Габріель Вортманн, Свенія Вортманн

Values and Culture: 
        
     
      
  

Все це і відносини між клієнтами та постачаль- 
никами, що базуються на партнерстві,  має 
бути основою для майбутнього успіху у 
досягненні наших цілей.

Я вірю в чесне та  

надійне партнерство.
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 Канали розповсюдження та 
партнери

Ми забезпечуємо непрямий розподіл через 
постачальників ІТ та спеціалістів-реселерів 
компаніям, державному сектору, освітнім 
установам та приватним клієнтам. З нашими 
виробниками ми працюємо як з партнерами.

08_Канали розповсюдження та партнери

Для того, щоб забезпечити широкий спектр 
продуктів, хмарних та сервісних пропозицій, 
WORTMANN AG працює стратегічно з відомими 
виробниками, такими як Intel та Microsoft.

WORTMANN AG працює виключно через 
непрямий розподіл з кваліфікованими 
фахівцями-реселерами та постачальниками 
ІТ-послуг. Таким чином ми забезпечуємо 
місцеву доступність і можемо забезпечити 
необхідну якість консультацій та 
обслуговування.

Спеціально розроблена програма для потреб 
малих, середніх і великих компаній, а також 
державного сектору та шкіл.

Manufacturer 
Components – Peripherals – 

Software

TERRA Partners 
Specialist Resellers  –  

IT Providers

Companies – public sector – 
schools - private customers

Switzerland: 482

United Kingdom : 317

WORTMANN AG 
Manufacturer – Distributor –  
Cloud – Service – Financing
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Ріст кількості партнерів 

Рік

WORTMANN AG працює з 15.000 дистриб'юторів по всій
Європі та за її межами.
Постійне зростання кількості партнерів вказує на

Кількість партнерів – дистрибуція у країнах

Німеччина: 11,541 

Франція: 1,191

Австрія: 579

Швейцарія: 482

                        Голандія: 441

Великобританія : 317
Польща: 202

Інші: 247

високий рівень довіри до нашої продукції та 
пропозицій, що в свою чергу дозволяє нам збільшити 
кількість клієнтів.

2009

10.200 10.800

2010

11.470

2011

11.832

2012

12.927

2013 2014

13.609

2016

14.750

2015

14.076

2017

15.000
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WORTMANN AG  Огляд

Ваш партнер для майбутнього -  
 

все з одних рук.

T
Ноутбуки, Планшети, All-In-One, Робочі станції,  
ПК, Монітори, Сервери, Сховища, Тонкі клієнти

Наш власний бренд TERRA є основним компонентом 
нашого асортименту. Завдяки законодавству 
Німеччини ми маємо високий рівень гнучкості і здатні 
реагувати індивідуально та швидко.
Комплексний асортимент стандартних систем, 
індивідуальне виробництво через BTO (виробництво 
під замовлення) або необхідна попередня 
конфігурація через CTO (налаштування під 
замовлення) дозволяють відповідати всім Вашим 
вимогам.

Hosting, Housi   

З TERRA Cloud     
спектр послуг 
Німеччині: IaaS,   
Крім того, дост

-

    

   
   

 

Лізинг, Прокат,

Все що Вам пот 
фінансування.  
оптимізувати 
переконатися,      
технологічних   

C
PRODUCTS

Гарантійне забезпечення, передпродажна 
підтримка, навчання, семінари, трансляції

Ми забезпечуємо клієнтам комплексну підтримку – 
до, під час та після покупки. Ми даємо поради та 
рекомендації, ділимось відповідними знаннями та 
надаємо необхідні послуги та широкі можливості.

SERVICE FINANCE

10 WORTMANN AG Огляд_

S F
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Компоненти, периферійні пристрої, програмне забезпечення

Розповсюдження складових компонентів, периферійних 
пристроїв, а також програмних продуктів відомих 
виробників доповнюється продуктами та послугами 
власного бренду.

D

WORTMANN AG пропонує ІТ-інфраструктуру для середніх 
підприємств. Ми розуміємось на виробництві товарів та 
послуг, тому пропонуємо все у комплексі. Об'єднавши 
виробників, дистриб'юторів, постачальників хмарних послуг, 
сервісних і фінансових партнерів в одну потужну унікальну 
партнерську мережу.

WORTMANN AG   Огляд       11_

   ng, IaaS, SaaS, Marketplace

WORTMANN AG пропонує широкий 
через свій центр обробки даних в

   Housing, Hosting, та SaaS сервіси.  
   упні інші хмарні сервіси.

       
        
       
         
    

Розстрочка

рібно – це наші гнучкі рішення з 
За допомогою них Ви мєте змогу 

 інноваційні цикли обладнання і 
 що Ви завжди в курсі сучасних 
 змін.

    
       

         
    

    

Партнери TERRA PREMIUM, партнери TERRA VALUE, 
TERRA партнери

Наші кваліфіковані TERRA ПАРТНЕРИ пропонують ряд 
додаткових послуг на місцевому рівні, це додає цінності  
нашим продуктам і послугам. Можливі варіанти від 
поради до  розробки, впровадження та обслуговування 
клієнтів, а  також технічне обслуговування та ремонт.

P

             
        

Незалежно від того, як Ви уявляєте собі ідеальне рішення для ІТ, WORTMANN AG може надати його 
Вам  ефективно і легко, щоб Ви могли зосередитися на основному бізнесі.



WORTMANN AG_COMPANY PROFILE 2018/2019

TERR A 
ПродуктиT

        
     
        
   
      
     
 

    
     
    
        
    
   

    
     
    
    
    
        
  

 

Наші системи в основному збираються в Німеччині на 
сучасних заводах WORTMANN AG у Хюльхорсті та в 
Лейпцигу. Залежно від виду продукції та пов'язаних з 
нею матеріалів, WORTMANN AG також використовує 
контрактні заводи-виробники в Азії, з якими має 
довготривалі відносини, і продукція яких контролюється 
на місці.

Щоб відповідати найвищим стандартам якості, 
WORTMANNAG використовує деталі та комплектуючі 
відомих виробників, які також підлягають суворим 
перевіркам. Важливими критеріями є стійкість до тепла 
та шуму, а також якість та продуктивність. WORTMANN 
AG виробляє товари відповідно до стандартів DIN ISO 
EN 9001, TÜV/GS, VDE та CE.

TERRA Systems доступні як заздалегідь визначені 
стандартні продукти, так і за допомогою функції 
"Створення на замовлення" (BTO) та "Налаштування під 
замовлення" (CTO). Ви завжди можете отримати 
продукти, які відповідають вашим індивідуальним 
вимогам і в потрібній кількості. Не має різниці, хочете ви 
одну систему чи 1000.

12 TERRA Продукти_

    
 

 

Як виробник, ми виробляємо та поширюємо:
ноутбуки, планшети, ПК, робочі станції, All-In-One, 
монітори, сервери, носії, тонкі клієнти

Для всіх товарів TERRA є системи з 
особливо низькою акустичною 
емісією менше 28 (SILENT) або 
менше 23 dB (A) (SILENT PLUS).

 Особливо енергоефективні 
продукти TERRA позначені 
GREENLINE та GREENLINE PLUS. Ці 
пристрої використовують на 35-50% 
менше енергії в порівнянні з 
системами, які вироблялися 2-3 
роки тому.

 

 
Якість, надійність, функціональність та безпека є 
нашими ключовими принципами. Ми гарантуємо їх 
дотримання, грунтуючись на високому рівні компетенції, 
здобутої у Німеччині.

SILENT
PLUS

GREEN
LINE 
PLUS 

lT – Made in Germany

PRODUCTS

*АйТі - Зроблено в Німеччині
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Нормальні стандартні ПК не 
підходять для використання при
безпосередньому контакті з 
пацієнтами, оскільки вони не 
підтверджують стандарти безпеки
DIN EN 60601-1 і не підлягають 
відповідним нормам.

Відсутність даних функцій пристрою може призвести до 
небезпеки для пацієнтів та користувачів.  
Компанія WORTMANN AG пропонує спеціалізовані 
системи, які відповідають необхідним вимогам.  

Вимоги до рішень для 
промислових обчислень стають 
дедалі складнішими. Digital 
Signage, вбудовані обчислення, 
SoC, IT 4.0 - це терміни з 
промислового середовища. 

Ми дуже успішно впроваджуємо рішення, орієнтовані 
на промислове середовище. Промислові системи від 
WORTMANN AG значно перевищують вимоги 
стандартного бізнес-ПК, сертифіковані 24/7, а їх 
надійність робить їх набагато кращими за стандартну 
систему.

INDUSTRY

 
 
 
 

Опції для BTO/CTO:

• HDD/SSD Master manufacture 
• DMI Settings
• Read MAC address
• HDD/SSD Boot Partitioning

• RAID Level creation
• Co-Labelling
• Eкспрес виробництво

TERRA Продукти 13_
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14_TERRA CLOUD

C  TERR A 
CLOUD
Ваш німецький центр 
обробки даних та Cloud 
дистриб'ютор.

 

 

 
    
   
 

   
   
      
 
  
     

  
 
  

  
    

   
  

   
 

      
    

  
     

  

З TERRA CLOUD Компанія WORTMANN AG пропонує 
широкий спектр послуг у сфері Hosting, Housing, IaaS та
SaaS. В якості Cloud Service Distributor також доступні
інші сервіси.

TERRA CLOUD Housing
Є можливості використовувати 
індивідуальні висотні одиниці, готові 
стелажі або окремі секції в центрах 
обробки даних. Індивідуально 
налаштовані існуючі сервери, а 
також нові працюють у безпечному 
середовищі. Адміністрування
обладнання та програмного
забезпечення залишається у 
відповідальності замовника.

TERRA CLOUD Hosting
Різні моделі TERRA SERVER можна 
взяти на прокат як сервери TERRA 
CLOUD. Наш спрощений і
перевірений BTO-процес можна 
використовувати для налаштування 
цих серверів.

Цей сервіс гарантує час реагування 60 хвилин (у робочий 
час, інакше 4 години) у разі дефекту сервера. Контроль
обладнання проводиться командою TERRA CLOUD,
адміністрування операційної системи та додатків 
залишається за замовником.

 
 

TERRA CLOUD IaaS
Віртуальні сервери можна обирати 
будь-якого рівня продуктивності. 
Вони можуть бути розширені 
ретроспективно і можуть бути 
скориговані на фактичні потреби. 

Вартість віртуального сервера менша, ніж апаратного 
сервера. Інфраструктура TERRA CLOUD забезпечує 
високу доступність до віртуальних серверів та 
забезпечує адміністрування необхідного устаткування. 
Піклується про адміністрування необхідного обладнання 
у фоновому режимі. При цьому адміністрування 
операційної системи та програм залишається за 
замовником. 
 

TERRA CLOUD SaaS
Програмне забезпечення SaaS 
можна забронювати як окремий 
додаток. Адміністративних вимог до 
обладнання та ліцензування немає. 

Остання версія програми завжди є у доступі, а 
кількість заброньованих ліцензій може бути 
скоригована щомісяця.

I

S

TERRA CLOUD Centre
Your Cloud Marketplace
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Окрім якісної логістики, збалансованого асортименту 
компонентів, периферійних пристроїв та програмних 
продуктів нашого виробництва, наша дистрибуція також 
базується на вимогах наших клієнтів та партнерів.
Висока доступність, замовлення до 7 години вечора, а 
також дуже хороші ціни гарантують, що наші партнери 
зможуть обслуговувати своїх клієнтів швидко і на 
конкурентних умовах.

Крім того, важливо, щоб наші партнери мали можливість 
скористатись партнерськими програмами, які 
проводяться у нас на виробництві. Так і відбувається, і 
ми це бачимо виходячи з кількості укладених угод.

 

      
    

      
    

       
      

    
      

    
       

 

Сучасна онлайн система закупівель пов'язана з 
центральною базою даних. Завантаження  окремих 
продуктів і списків цін, створення окремих
пропозицій PDF та таблиць даних, спрощений процес 
повернення товару в Інтернеті та послідовна прозорість 
усіх завершених та відкритих замовлень, а також 
інтерфейс EDI для прямого пересилання замовлень,
доставка та рахунки-фактури є частиною стандартів 
дистрибуції WORTMANN AG.

Доступ до PDF рахунків-фактур, приміток щодо доставки 
та системних записок через електронну пошту можна 
встановити окремо.

Дистрибуція_15

D Дистрибуція
Широкий асортимент продукції WORTMANN AG 
охоплює компоненти, периферійні пристрої та 
програмні продукти.

• Центральний логістичний центр у Німеччині 
• Загальна площа 40 000 кв.м.
• Електронна система замовлення
• Інтернет-з'єднання через EDI
• Відправлення до 7 вечора CET

 
 

	 	 	
 

• Кур'єри, експрес доставка
• Відправлення до третіх сторін
• Повідомлення про відправлення на E-Mail
• Інтернет відстеження посилок

2013/14

Autorisierter
Distributor

Berlin
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16_TERRA SERVICE

TERRA 
СЕРВІС

 
 
 
 
 
 

 
     

    
    

 
   

 
    

       
      

TERRA SERVICE Партнери та SERVICE Можливості:
У 1995 році ми представили широку партнерську 
мережу TERRA SERVICE. На сьогодні в багатьох 
європейських країнах є близько 1000 сервісних 
партнерів WORTMANN AG. Партнерська мережа TERRA 
SERVICE гарантує, що послуги, які надаються 
компанією WORTMANN AG, реалізовуються
професійно, швидко та без будь-яких перешкод.
Цілком можливо, що в перспективі партнер з продажу
TERRA також стане сервісним партнером для своїх 
клієнтів.

      

 

    
    

 
 

 
    

     

    
     

   
    

Наш навчальний центр проводить 
семінари, на яких знайомить з 
власними рішеннями TERRA,
сервісами TERRA Cloud, технічною 
підготовкою, програмними
продуктами та варіантами з безпеки.
Також ми проводимо тренінги з 
продажу.

WORTMANN AG пропонує навчання в 
Інтернеті з професійним та чітким 
вмістом. Ці тренувальні уроки
можуть працювати на власному ПК.

 
    

     
    

                                          
       

    
   

Група TERRA Consulting підтримує 
планування та реалізацію великих 
проектів і складних технологій,
пропонує допомогу через власні 
рішення.
Наші консультанти готові надати

поради Вам та Вашим партнерам у сферах, що 
стосуються серверів, високої доступності, зберігання та 
віртуалізації, також проконсультують, якщо необхідно, на 
сайті.

S SERVICE

Для WORTMANN AG  найважливішим є замовник, коли 
справа стосується сервісного обслуговування

Дані можливості використовуються як опція під назвою «Сервіс на 
замовленння» (STO). Кожну з них можна замовити індивідуально: 
• Гарантія строком до 60 місяців
• Сервіс з самовивозом для планшетів,  
 ноутбуків і All-In-One
• Обслуговування на місці для ПК, серверів та 
 сховищ даних до 96 місяців

 
  

 
 
 

• Сервіс за 4 години для серверів та сховищ даних
• Експрес - Сервіс з ремонту для ноутбуків та

All-In-One
• Гаранія у один піксель для РК-моніторів
• Збереження інформації
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 TERR A
Фінансуван ня 
продукції

TERRA Фінансування продукції_17

FINANCEF
Лізинг

З нашими лізинговими моделями 
Ви завжди будете в курсі, 
незважаючи на широкий 
інноваційний простір.

 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Баланс нейтрального фінансування - ніякого 
негативного впливу на балансах

• Підтримання ліквідності - відсутність капіталовкладень
• Принцип, коли  "ціна залежить від заробітку"
• Ставка може бути вирахувана як операційна собівартість
• Простий обмін продукції, доступної протягом терміну дії 
• Використання новітніх технологій

    
    

   
    

    
   

Покупка в розстрочку
Якщо Ви надаєте перевагу  
поступовому фінансуванню своїх 
покупок, то Ви  можете 
розподіляти  інвестиції протягом 
усього терміну  дії інвестиційного 
об'єкта за  допомогою наших умов 
купівлі-продажу.

 
 
 
 

  
 

    
     
     
 

    

       
 

• Розподіл інвестицій за тривалістю використання
• Чітка безпека розрахунку та планування
• Ваш кредитний ліміт захищений банком
• Товар стає вашим після сплати останньої

щомісячної ставки

    

  
   

Договір оренди на Сервісне 
обслуговування

Надійність, продуктивність та 
доступність Ваших ІТ-систем є 
пріоритетними. Технічне 
обслуговування під час 

 
 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 

     

      
    
      
   

   
      

      
       

   

виробничого циклу має ризик фінансового характеру. 
Наші договори оренди з урахуванням договорів 
обслуговування забезпечують Вашу безпеку завдяки
наданню планованих послуг за узгодженими витратами 
на відповідному рівні співпраці.

• Рішення "Все-в-одному" для ваших інвестицій
• Інтегроване обслуговування та пропозиція послуг за

узгодженістю
• Мінімізація витрат часу завдяки погодженій співпраці
• Захист від технічних проблем, який дозволяє

зосередитись на власному бізнесі  

Індивідуальне фінансування
  

      
    

       
 

Усі проекти різні!
Тому кожне фінансове рішення має бути 
розроблене індивідуально. Ми працюємо з Вами,
щоб знайти найкращі рішення для Вас, 
враховуючи наші  варіанти фінансування.

 
 

  
 

 

• Угоди про обсяг інвестицій та графік співпраці з фіксованими 
термінами

• Проектне індивідуальне фінансове рішення

Le

Mk

M

I

Тимчасово ці послуги 

надаються лише у Німеччині! Н



WORTMANN AG_COMPANY PROFILE 2018/2019

 

  
   

    
   

 
  

 
  

   
   

 
  

   
   

  
  

   

Більше 1500 кваліфікованих партнерів TERRA в 
Європі пропонують нашу продукцію, сloud
cервіси, а також корисні додаткові
послуги. Партнерство включає в
себе поради, розробку,
впровадження та
обслуговування клієнтів.
Обов'язковими послугами
є технічне обслуговування
та ремонт на якісному
сервісному рівні.
Додаткові спеціальні
знання з багатьох
різних галузей бізнесу
допомагають створити
додаткові можливості
для розвитку наших
клієнтів.

P

12 %
TERRA PREMIUM PARTNER

18 %
TERRA VALUE PARTNER

70 %
TERRA PARTNER

TERR A
ПАРТНЕРИ
Сильна партнерська мережа є 
основою для успіху WORMANN AG.

18 TERRA Партнери_
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700

Не ЄС: 7 %

ЄС (без Нім.): 18 %

Німеччина: 75 %

Імпорт та експорт як 
основна компетенція

Імпорт та експорт завжди були основною 
компетенцією WORTMANN AG.

 

2017 рік. Оборот (млн. Євро) за регіонами    
      
   
     
      

    

   
     
     
     
      
 
        
   
       
      

   
    

      
 

   
     

 

Безперервний імпорт повітряними, морськими чи 
сухопутними шляхами з Європи, Азії та Америки до 
заводу-виробника, а також площа потужності 40 000 кв.м.,
яка розташована в Центральній Європі, забезпечують 
наявність продуктів та компонентів для виготовлення 
власних брендів та їх розповсюдження.

Окрім основного бізнесу WORTMANN AG в Німеччині,
дедалі більше зростає експорт. Сьогодні це 27 країн ЄС.
Також WORTMANN AG обслуговує клієнтів з Північної і 
Східної Європи, Близького Сходу та Африки. Проте 
головним напрямом розширення є такі країни, як Франція,
Швейцарія, Австрія, Бенілюкс, Великобританія, Іспанія та
Польща. У всіх цих країнах є філії. У багатьох інших 
країнах обслуговування клієнтів здійснюється
партнерами. Знання місцевої мови та технічні вимоги до 
продуктів є вирішальною перевагою в цих випадках.

Централізована логістика компанії WORTMANN AG, її 
експортний відділ, оптимізований процес доставки, а 
також персонал, який може обслуговувати клієнтів на 
багатьох мовах (німецька, англійська, іспанська,
французька, польська, російська) є основою для того,
щоб розвивати експорт на найвищому рівні.

Імпорт та експорт як основна компетенція 19_
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 20 Історія WORTMANN AG_

Історія WORTMANN AG

1988  
 Перші продажі продукції 

власного бренду TERRA.

 1986
Засновано WORTMANN TERRA Impex 
Computer- und Datenverarbeitungs GmbH. 
Компанія вперше заснована в будинку 
засновника Зігберта Вортманна. Тут 
відбулася справжня піонерська робота.

1995 
Презентація
TERRA Service network
у Німеччині

 1989
Впереше на  
CeBIT

19
86

19
91

19
96

 1992
Будівництво головного офісу 

компанії за адресою Hüllhorst, 
Bredenhop 20.

 
 

1999
Велике відкриття  
навчального 
центру 
WORTMANN AG 
Training centre.

 1997
Розширення основної будівлі

на 4.000 кв.м.
Оборот: € 146 млн.

1998
 

 

Трансформація

 у      

у WORTMANN AG    

1994 
100 працівників 

досягли обороту в € 
100 млн.
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History of WORTMANN AG

1998 
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     Історія WORTMANN AG 21_

 

 2013
Розширення штаб- 
квартири в  
Німеччині майже ан
20.000 кв. м.

 2006
20-річчя  
WORTMANN AG.

 

2002
Перехід системи до
Microsoft Navision 
призводить до процесу
оптимізації.

2003
Збільшення 
міжнародних продажів

 2013
Нове будівництво 
додаткового залу 
для збору 
комп'ютерних систем 
TERRA в Лейпцигу.

0002  
Додаткове розширення площі 
головного офісу на 2.500 кв. м.

 2005
Створення нових філій у 
Швейцарії, Франції та у 
країнах Бенілюкс.

2004  
 
 

Розширення 
Сервісного центру 

на 2.000 кв.м.

2014 
Урочисте відкриття

TERRA CLOUD Centre.

 2009
Розширення складського та 
логістичного майданчика з 
15.000 до 18.000 кв.м.

 2012
  Створення філії у 

Великобританії.

Новий офіс для 
французької філії 

(Стразбург).

 2011
25-річчя 
WORTMANN AG.

 2001
Купівля Сервісного 
центру 2.500 кв.м.

20
16

 2016
30-річчя
WORTMANN AG.

2015
Створення філії 
у Польщі
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22 Співробітники та навчальна діяльність_

 Співробітники та 
навчальна діяльність

Працівники є основою будь-якого успішного бізнесу. 
Вони володіють знаннями та продуктивністю.

WORTMANN AG покладається на кваліфіковану, 
мотивовану та дисципліновану молоду команду 
працівників, які пройшли навчання в компанії. Їхня 
відкритість до інновацій та роботи є вирішальним 
чинником високої якості наших продуктів і послуг, 
а отже, і нашого успіху.

Для того, щоб підтримати це в довгостроковій 
перспективі, WORTMANN AG також інвестує в навчання 
співробітників та їх освіту, сприяє необхідній мотивації у 
роботі.

Горизонтальна ієрархія WORTMANN AG дозволяє 
швидко приймати рішення та діяти, сприяє гнучкості 
процесів та пришвидшує роботу.

WORTMANN AG пропонує широкий спектр зайнятості 
для учнів. Наша навчальна квота значно перевищує 
необхідний середній показник у Німеччині. Таким 
чином, кожен з наших учнів згодом отримує постійне 
місце роботи в компанії.

Відділ продажу: 172

Відділ закупівель: 21 

Виробництво / 
Техніки: 148

Сервіс / Підтримка: 104

Склад / Логістика: 68

Маркетинг: 7

 
Стажування на WORTMANN AG
Оптова торгівля та експорт:               30

 IT продаж:                                                 8
 Техніки систем ІТ:       25  

 Складська логістика:                            11  
 Медіа-дизайн (цифровий та друк):     2

 Подвійна система студентів                 4
 Інтернатура:                                             8

88

Співробітники

Генеральна адміністрація: 12

620
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Заощадити на коштах, а не на якості навчання.
У порівнянні з іншими професійними фахівцями у 
галузі навчання, центр Training WORTMANN AG є 
значно вищим за рівнем освіти. А все тому, що ми не 
заощаджуємо на якості навчання.

 
 

 
 
    
   
  

 
 
    
  
       

TERR A
навчальний центр

Навчання, семінари та тренінги в
навчальному центрі площею
2000 кв.м. - для груп від 10 до 600 чол.

 
 
 

  
 
 
 

Як це відбувається:
WORTMANN AG співпрацює з багатьма провідними 
виробниками, які із задоволенням стають 
висококваліфікованими тренерами, дуже часто навіть 
безкоштовно.

TERRA навчальний кампус у Hüllhorst повністю належить
WORTMANN AG і доступний за ціною.

Модульна структура навчального центру дозволяє 
ефективно тренуватися невеликими групами з 10 людей, 
а також має усі можливості для проведення великих 
заходів для 600 учасників.

Ми регулярно пропонуємо 1-2 денні семінари на
актуальні теми. Багато лекцій можна переглянути в 
Інтернеті, попередньо зареєструвавшись онлайн.

Наші найпопулярніші теми:
• Тренінг з актуальних питань Microsoft
• Технічне навчання фахівців з обладнання
• Тренінг з покращення продажів та залучення клієнтів
• TERRA Cloud Bootcamps
• Firewall тренінг
• та багато інших…

 TERRA навчальний центр   23_

      
        

     
      

     

Навчальний центр є просторим, світлим та сучасним. Він 
розташований у зеленій зоні, але до нього легко доїхати 
транспортом. За межами центру доступна достатня 
кількість вільних місць для паркування. Доступні навчальні 
кімнати різного розміру, загальна площа приміщень
2000 кв.м.
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24 Числа – Дані – Факти_

Числа – Дані – Факти
У 2017 році компанія WORTMANN AG зробила 
оборот приблизно € 700 млн.

Незважаючи на складні економічні умови та ситуації, 
компанія WORTMANN AG показала загальне зростання в 
2017 році.

Внаслідок реалізації нашої бізнес-моделі всі цілі були 
досягнуті і навіть перевиконані. У всіх підрозділах 
компанії вдалося закріпити та розширити ринкову 
позицію, незважаючи на жорстку конкуренцію, 
скорочення ринку та тривалі цінові битви.

WORTMANN AG є фінансово незалежною організацією, 
завдяки хорошому Капіталу та ліквідності.

  
    
    
 

   
  

Дистрибуція комплектуючих, периферійних 
пристроїв та стандартних програм 
забезпечення  постійно розвивається і значно 
збільшилася  останнім часом.

Коефіцієнт обороту між 
власним брендом та
дистрибутивною продукцією як 
і раніше, має тенденцію досягати
50% у кожному випадку з 
поступовим рухом з року в рік.

Іноземні продажі як частина 
обороту досягли приблизно 25% в 
2017 році і становлять значну 
частину загального обороту.

 

Пропозиція TERRA CLOUD -  центр обробки даних WORTMANN AG, який є доступним для 
партнерів з початку 2015 року, має великий попит.

Більше 3000 чоловік були присутні на дводенному Bootcamps 
TERRA CLOUD. Значна  частина партнерів залишилась 
зацікавленою, і як наслідок, вже зараз працюють 
більше  декількох тисяч серверів.

50:50
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  Числа – Дані – Факти 25_

Частка обороту за поділом продукції

Рік

25 year
anniversary

30 year
anniversary

20 year
anniversary

10 year
anniversary

Оборот (€ мільйон)

2017Other: 3 %

TERRA PAD, THINCLIENT etc.: 5 %

TERRA SERVICE: 4 %

DISTRIBUTION: 51 %

TERRA LCD: 4 %TERRA PC: 17 %

TERRA MOBILE: 8 %

TERRA SERVER, STORAGE: 8 %

1986 1990
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26_Сертифікати та нагороди

    
      

     
 

   
   

    
    

Коли мова йде про виробництво, WORTMANN AG
використовує складові та необхідні компоненти від 
відомих виробників. Ми виробляємо відповідно до 
стандартів DIN ISO EN9001, TÜV / GS, VDE та CE. Крім 
того, компоненти, необхідні для виробництва
комп'ютерних систем TERRA, підлягають суворій 
валідації, що, окрім якості та продуктивності, також 
контролює виділення тепла та рівень шуму.

Microsoft Сертифікація
Щоб бути готовим до

   
    
   
    
 

 актуальних  версій Microsoft Windows, наші 
стандартні системи перевіряються за усіма 
існуючими специфікаціями. Після проходження 
широкомасштабних тестів для Windows, наші системи 
отримали логотип Windows 10.

 The Blue Angel
Системи TERRA мають 
право на використання
відомого екологічного 
сертифікату "The Blue 
Angel” (Блакитний ангел).
В ньому йдеться про
аспекти
енергоефективності, 
можливості переробки та 
екологічності.

 Сертифікати 
та нагороди

ПК для медицини
Застосовуються в умовах роботи з 
пацієнтом, ці ПК відповідають 
суворим вимогам EMV відповідно до 
DIN EN 60601-1-2.

  Блок живлення системи  
перевіряється відповідно до стандарту DIN EN 
60601-1-1, який, крім іншого, передбачає витік 
менше 0,5 мА. Всі системи ПК перевіряються 
індивідуально відповідно до стандарту IEC 601-1 
під час виробництва. Максимальна безпека 
гарантована!

 
  

Energy Star
Ми пропонуємо системи ПК, 
ноутбуки та РК-дисплеї, які 
відповідають рейтингу Energy Star. 
З системами TERRA PC, ноутбуками
та РК-екранами ви можете 
зменшити викиди та одночасно 
заощаджувати витрати.

TÜV/GS
Системи TERRA доступні при 
затвердженні GS на TÜV Rheinland.

Таким чином, ми гарантуємо, що ми виробляємо 
TERRA Systems, які відповідають вимогам TÜV 
Rheinland щодо низької напруги та ергономіки.
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Корпоративна відповідальність_27

Екологія
 

    
      

Основним завданням WORTMANN
AG є пропонувати свою продукцію 
та послуги у високій якості та за  

     

      
    

     
     

    
     

       
    

      
   

  
    

  

вигідними цінами, але також і в

найбільш екологічно чистий спосіб. Отже, ми ставимо за 
мету - максимально старанно використовувати наші 
ресурси. Ми отримуємо сировину лише від 
постачальників, які дотримуються інструкцій ЄС щодо
маркетингу, відновлення та екологічно безпечного 
використання електричних та електронних пристроїв
(WEEE), а також зважають на директиви ЄС щодо 
використання шкідливих речовин (RoHs). За допомогою 
наших систем TERRA ми сприяємо економії енергії та 
зменшенню викидів. Вироби з діапазону GREENLINE
відповідають Energy Star та використовують на 35%
менше енергії. Продукти з лінії GREENLINE Plus можуть 
навіть заощадити до 50%.

Корпоративна відповідальність
Для компанії WORTMANN AG шлях до успішного майбутнього усіх 
поколінь може базуватися лише на довгостроковому стійкому 
плануванні та діях. Слід зазначити, що екологічна безпека та 
соціально відповідальна поведінка є частиною філософії 
бізнесу компанії.

Соціальні зобов'язання
WORTMANN AG розглядає себе як частину суспільства 
і, таким чином, хоче зробити свій внесок, підтримуючи 
соціальні проекти, фонди та спільноти. Ми регулярно 
робимо пожертвування благодійним організаціям, 
таким як Центр серцево-цирозного діабету NRW у 
Бад-Ейнхаузені, Актіон Lichtblicke на радіостанції 
Radio Westfalica або до Фонду Андреаса Гартера.
Ми також підтримуємо регіональні спортивні клуби, 
такі як TuS Tengern eV, бо це частина соціальної 
відповідальності WORTMANN AG.

GREEN
LINE

Ми встановили сонячні батареї, які виробляють 
значно більше енергії, ніж ми використовуємо.
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28_Подяка!

    ПЕРЕМОЖЕЦЬ серед виробників комп'ютерів*

      
    

    
      

   
    

  

Німецький інститут якості послуг здійснив опитування 
для публікації в економічному виданні "Markt und 
Mittelstand". Проводилось опитування клієнтів щодо 
розробників нових рішень. Для цього дослідження взяли 
найвідоміших провайдерів. Основними критеріями 
опитування були – виконання роботи, орієнтація на 
клієнта, та ноу-хау розробки.

 

    
      

     
     

    

Найкращою компанією в опитуванні стала WORTMANN 
AG. Цей провайдер вразив клієнтів своїм  продуктом та 
вигідними ринковими умовами. Компанія
WORTMANN AG також стала лідером за термінами 
виконання та короткими термінами обробки.

     
       

          
   

Подяка!
Немає більшого підтвердження ефективності Нашої діяльності,
ніж позитивні відгуки клієнтів та партнерів. Отже, Ми пишаємося 
тим, що Ми отримуємо від Вас це визнання. Ми будемо і надалі 
намагатися задовольнити Ваші очікування.

* Джерело: http://disq.de/2014/20140404-Computerhersteller.html

Загальні результати опитування: 

WORTMANN AG 1 місце
Apple 2 місце
Acer 3 місце
Asus 4 місце  
Fujitsu 5 місце
Dell 6 місце
HP  7 місце
Lenovo 8 місце

http://disq.de/2014/20140404-Computerhersteller.html
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 IT Business News: 
 

Channel Partner:

 

 

Ми також в захваті від рейтингів наших партнерів із Швейцарії та Великобританії. 

IT Reseller 

(CH):   PCR (UK):

Подяка! 29_

Що говорять IT-провайдери?

Є три авторитетні видання, які спеціалізуються на 
німецькому ІТ-секторі. Різні щорічні опитування читачів 
цих видань визначають позитивні досягнення компаній, 
і з огляду на результати, присуджують відповідні 
нагороди. Ми раді, що ми досягли найкращих

Computer Reseller News:

        
     

     

результатів у всіх трьох виданнях і дуже вдячні усім,
за те, що регулярно розміщуємось серед кращих 
виробників та дистриб'юторів відповідно до 
опитування.

WINNER
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IT-ВИРОБНИЦТВО ТА 
ДИСТРИБУЦІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ПРОВАЙДЕРИ

30_WORTMANN Group

Чи знаєте Ви...
ми не просто виробники, ми також працюємо 
як сервісний центр.

 Дочірні підприємства:
Франція, Швейцарія, Нідерланди, 
Великобританія, Іспанія та Польща

WORTMANN
ASIA

  welcome to crete

 

Чи знаєте Ви...
що ми продаємо продукти в областях
HiFi, відео та аудіо обладнання?

www.tonartstudio.de

WORTMANN Group

 
  ПРАЦІВНИКІВ1.700 В ГРУПІ1.25 € МЛРД     ОБОРОТ        20ГУПИ КОМПАНІЙ

 ФІНАНСУВАННЯ

Холдингова компанія

 БІЛЬШ НІЖ 20  
КОМПАНІЙ У ГРУППІ

http://www.tonartstudio.de
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ДАТА ЦЕНТР, 
CLOUD, Розробка 

програмного 
забезпечення

Автоматичні 
складські системи 

та автостоянки, 
виробництво

Будівництво  
та  Можливості

Здоров'я  та  
Фітнес

WORTMANN Group_31

HSW
B A U T R Ä G E R  G M B H

S T E I N B R E D E  G b R

Чи знаєте Ви...
Що ми виробляємо алюмінієві 
профілі та формовані деталі з 
листового металу?

Europa

USA

 

 

Чи знаєте Ви...
що в промисловій та будівельній 
сферах ми пропонуємо концепції 
освітлення, електричної та 
технологічної безпеки, а також рішення 
"Розумний дім"?
www.terra-lighting.de

 

Чи знаєте Ви...
що ми виробляємо світлодіодні 
освітлювальні рішення для 
промислового використання, 
виробничих майданчиків та 
складських приміщень?
www.terra-produktion.de

EMPLOYEES IN  
THE GROUP

		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

    
     

      
    

     
  

WORTMANN AG, як провідний акціонер у групі 
компаній, формує основні взаємозв'язки  з 
акціями інших компаній групи. Це, у свою  чергу, 
дозволяє розширювати сервісний портфель та 
спрощувати процеси.

    
   

  
    

Завдяки акціям в більш ніж 20 компаніях, 
основна частина з яких в ІТ-секторі, 
WORTMANN Group, маючи в штаті 1700 
співробітників, в 2017 році досягла 
загального обороту понад € 1,25 млрд.                                                                     

Чи знаєте Ви...
що ми керуємо великою 
кількістю філій 
найсучасніших студій 
EMS Sport у Німеччині?

www.terra-sports.de

http://www.terra-lighting.de
http://www.terra-produktion.de
http://www.terra-sports.de


Причини, щоб обрати WORTMANN AG:
  
  
  

 

 
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

        
        

       
        

 
   

     
     
     
         

    
         

  
       

     
 

1. Досвід роботи: Більше 30 років успішної роботи у виробництві та дистрибуцїі.
2. Потужність капіталу: Фінансування, гнучкі оплати, кредитні ліміти та інші форми

фінансуванн. я
3. Відповідальність: Високий рівень корпоративної відповідальності, інтерес у

зменшенні викидів вуглецю, а також навчальні програми підготовки нових 
кваліфікованих кадрів.

4. Продукція: Ноутбуки TERRA, планшети, ПК, рідкокристалічні монітори, сервери,
cloud та інше - периферія та комплектуючі високоякісної марки.

5. Якість: Німецьке виробництво відповідає стандарту ISO 9001:2008.
6. Гнучкість: Виробництво на замовлення | Сервіс на замовлення.
7. Сервіс: Власний сервісний центр та сервісна мережа в Німеччині, 

Великобританії, Україні, Швейцарії та інших країнах ЄС.
8. Швидкість: Експрес виробництво, оперативна доставка та прямий контроль за

перебігом усіх процесів.
9. Структура продажу: Продукція торгової марки TERRA реалізується лише через 

спеціалізовану мережу продавців та постачальників.
10. Компетенція: Консультування, концептуалізація, підтримка тендерів та

впровадження проекту.

    
     

       
  

Успіх WORTMANN AG - результат багатьох індивідуальних 
факторів. Підводячи підсумок, Ви не знайдете іншу 
компанію в ІТ-секторі, яка працює з такою великою 
відданістю своїм партнерам.

Ми тут для вас!

IT – MADE IN EUROPE

IT. MADE IN GERMANY.

TOP
TEN

Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
Tel 05744.944-0_Fax 05744.944-100
www.wortmann.de

Article-number: UKR

Вул. Ушинського, 40Б
03151 м. Київ
Україна.
тел.  +380 44 592 2828 
факс +380 44 499 9372
sale@wortmann.com.ua
www.wortmann.com.ua

http://www.wortmann.de
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