
STROKOVNOST

Naši servisni tehniki in sistemski administratorji imajo neprekinjenih 18 – 29 let delovnih izkušenj in se redno strokovno

izpopolnjujejo.

ODZIVNOST

V odvisnosti od dogovora lahko računate na naš hiter odziv tako v delovnem času kot tudi izven njega.

CELOVITOST PONUDBE

Pokrivamo dejansko vsa področja informacijske tehnologije od načtrovanja, dobave, postavitve in administracije zahtevnih

strežniških in omrežnih projektov do enostavnejšega vzdrževanje delovnih postaj s pripadajočo periferijo kot so ekrani, tiskalniki

in ostale vhodno/izhodne enote. Preko naše trgovine in lastnih skladišč na večih lokacijah lahko hitro ponudimo širok asortiman

računalniške opreme in potrošnega materiala iz neposredne zaloge. Naročeno blago vam seveda lahko tudi dostavimo.

IZKUŠNJE S PROGRAMSKO OPREMO

Ker imamo v svoji ponudbi tudi programsko opremo lastne proizvodnje imamo veliko izkušenj z namestitvami in vzdrževanjem,

zato smo vajeni administracije, prenosa podatkov programske opreme najrazličnejših proizvajalcev in ponudnikov.

KONTINUITETA VZDRŽEVALNEGA OSEBJA

Ko se dogovorimo za kontaktno osebo, bo za vašo opremo skrbela ista oseba ves čas vzdrževanja in vam ne bomo poslali vsakič

drugega vzdrževalca. Ravno tako vam ne bomo poslali študenta ali praktikanta, ampak strokovno osebo, ki je pri nas v rednem

delovnem razmerju že vsaj 15 let.

BONITETA

Ugled podjetja v smislu tradicije (26 let neprekinjenega delovanja) in certifikat najboljše možne bonitete poslovanja , nasAAA

uvršča v zgornji 1% podjetij v Sloveniji. V vseh letih delovanja nas še ni doletela blokada ali rezervacija na TRR, niti nismo bili v

sodnem sporu z kakim od naših kupcev ali dobaviteljev.

CENE

Pri dobaviteljih in nekaterih proizvajalcih neposredno v tujini smo vzpostavili odlične nabavne kanale, zato vam lahko hitro in po

konkurenčnih cenah ponudimo nadomestne dele in novo opremo po najboljših možnih pogojih.

PLAČILNI ROKI

zaradi odlične bonitete in naše zanesljivosti, tako pri kupcih kot dobaviteljih, vam lahko ponudimo razumne plačilne roke za

dobavljeno blago in opravljene storitve.

8 razlogov zakaj zaupati skrb za vašo računalniško opremo ravno nam
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