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Našimi distributory jsou

Název Firma

Computing
Distribuce ČR:

Potřebujete pomoc?

AT Computers, eD system a.s., SWS, Tech Data
Naší vizí je vytvořit technologii, která každému změní život

Distribution (Azlan, Datech a Technology Solutions)

k lepšímu – každému člověku, každé organizaci a každé
komunitě na celém světě – a to kdekoli. To nás motivuje
a inspiruje dělat to, co děláme. A vyrábět to, co vyrábíme.

LOGO

Objevovat a znovuobjevovat. Vytvářet technologie, které

Printing

ohromují. Nepřestáváme jít energicky za svým, protože

FIRMY

ani vy nepřestáváte. Také znovuobjevujete způsob, jakým
pracujete. Jakým si hrajete. Jakým žijete. Díky našim

Distribuce ČR:
AT Computers, eD system a.s., Tech Data Distribution
(Azlan, Datech a Technology Solutions)

technologiím znovuobjevíte svět.

To je naše poslání. To je společnost XY v novém kabátě.

Spotřební materiál

Jste už partnerem společnosti XY? Navštivte partnerský portál a podívejte se, co je nového.

AT Computers, eD system a.s., Lama Plus, Tech Data

Distribuce ČR:
Distribution (Azlan, Datech a Technology Solutions)

● Přehledná struktura, výhody a odměny.
● Zaměření na prodej a ziskovost.
● Přehledné požadavky na certiﬁkaci.
● Intuitivní členská struktura.

Velkoplošné tiskárny
Distribuce ČR:

Jste nový partner? Vítejte. Proč se stát partnerem společnosti XY?

AT Computers, eD system a.s., Tech Data Distribution
(Azlan, Datech a Technology Solutions)

● Získáte okamžité uznání a důvěru.
● Získáte informace o tom, jak nabídnout inovativní integrované produkty XY
a snižte počet potřebných prodejců.
● Získáte nárok na komplexní prodejní a technické školení.
Jste partner ISV? Navštivte stránku ISV a zjistěte:

Kontakty

● Co je nového v partnerském programu ISV společnosti XY

Obecný

● Jak spolupracovat se společností XY a získat nové zákazníky.

e-mail na

● Jak partneři ISV těží z marketingových, prodejních a technických zdrojů.

info.cz@XY.com

ﬁrmu

Aktuální partnerský katalog:
Telefon
do ﬁrmy

+420 000 000 000

Webové
stránky

www.XY.cz

ﬁrmy

IČ ﬁrmy

00000000

DIČ ﬁrmy

CZ00000000

Adresa společnosti
Sídlo ﬁrmy
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Do Turecka s ATC a Honeywellem
1. 4. 2019 - 31. 8. 2019

OKI v ČR představuje tiskárny pro úzký formát

MS v hokeji s ATC a Honeywellem

Tiskárny pro úzký formát (kategorie NFP) jsou určeny pro tisk barevných

1. 2. 2019 - 30. 4. 2019

štítků, etiket a vinět v malém nákladu včetně možnosti personalizace.

Příjemnější sportování s ATC a Philipsem

Firmy, graﬁcká studia i tiskárny je mohou díky jednoduché obsluze
vytvářet na vyžádání, snadno a rychle. Čtěte více

13. 2. 2019 - 30. 4. 2019

1/5

Celkem 13 záznamů

ERP systémy využívá v oblasti obchodu, služeb, stavebnictví a výroby 43 % podniků
ERP systémy v Česku využívá 43 % ﬁrem z oblasti výroby, stavebnictví,
služeb a obchodu s obratem do 299 milionů korun. Přechod z jedno-

následující ›

Náš kalendář akcí

dušších systémů na komplexnější řešení podniky nejčastěji řeší právě s
růstem obratu. Čtěte více

ATC RoadShow 2019 Ostrava
16. 4. 2019, 8:30 - 15:30

Migrace do cloudu zvyšuje efektivitu ﬁremních týmů

ATC RoadShow 2019 Brno

Každých šest měsíců provádí 61 % ﬁrem cvičení, aby otestovaly svou
připravenost na bezpečnostní incident. Ředitelé informační bezpečnosti
(CISO) kladou vyšší prioritu na sjednocení dodavatelů, spolupráci mezi

17. 4. 2019, 8:30 - 15:30

ATC RoadShow 2019 Praha
18. 4. 2019, 8:30 - 15:30

síťařskými a bezpečnostními týmy a školení zaměstnanců v oblasti
informační bezpečnosti. Čtěte více
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následující ›

Celkem 6 záznamů

Toshiba se mění na Dynabook
Společnost Toshiba Client Solutions Europe s okamžitou platností
zahajuje rebranding. Dále bude vystupovat jako Dynabook Europe.
Změna souvisí s tím, že 1. října 2018 vstoupila do společnosti Toshiba

RMOL.CZ o nás napsal

Client Solutions ﬁrmy Sharp. Čtěte více
Společnost XY:
multifunkce WG7550F,
WG7550 a WG7540...
Společnost AT Computers
zanedlouho vyráží na další
tradiční ...

Migrace do cloudu zvyšuje efektivitu ﬁremních týmů
Každých šest měsíců provádí 61 % ﬁrem cvičení, aby otestovaly svou
připravenost na bezpečnostní incident. Ředitelé informační bezpečnosti
(CISO) kladou vyšší prioritu na sjednocení dodavatelů, spolupráci mezi

Společnost XY
představilo novou
generaci herních PC
X-Diablo

síťařskými a bezpečnostními týmy a školení zaměstnanců v oblasti
informační bezpečnosti. Čtěte více

Nová generace herních sestav
X-Diablo, která byla připravena...
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Celkem 17650 záznamů

následující ›

Celkem 178 záznamů
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