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Международни партньори на фирмата
Желанието ни да Ви предлагаме непрекъснато най-доброто от световните компютърни продукти би
било неизпълнимо без контактите ни с международните IT компании.
Наши партньори са лидерите в света на информационните технологии, избрали да Ви предложат
своите продукти с помощта на нашата фирма. С гордост Ви представяме част от фирмите, с които
поддържаме дългогодишни бизнес отношения, помагащи ни непрекъснато да сме на върха в
България:
iiyama Electric Co.

За повече информация:
http://www.iiyama-bg.com

Mониторът е прозореца към мултимедийния свят.
Понеже голяма част от времето ни минава пред екрана,
качеството на монитора е от изключителна важност.
Мониторите iiyama предлагат най-доброто от съвременните
технологии на отлична цена. Безкомпромисното качество и
големината на дисплеите позволяват спокойна работа с
възможно най-малка умора за очите

Linksys International

За повече информация:
http://www.linksys.com

Мрежовите продукти на Linksys са създадени да направят
възможно поделянето на високоскоростния трансфер на данни,
звук и видео между дома, офиса и целия свят.
Повече от 10 години Linksys произвежда високотехнологични и
интуитивни безжични, Ethernet, Phoneline, Powerline и
гигабитови продукти с невероятен дизайн и приложение в
домашните и корпоративни мрежи.

Geovision Inc.

За повече информация:
http://www.geovision.com.tw

Geovision е специализирана компания в разработката и
производството на компютърни системи за видеонаблюдение.
Използвайки най-доброто от съвременните технологии,
компанията се стреми да предоставя приложения и поддръжка
отговарящи на постоянно растящите нужди на охранителната
индустрия.
Geovision също така разработва и решения за автоматично
разпознаване на автомобилни номера и човешки лица за
използване в системите за оторизация и идентификация.
Компанията вярва, че това ще е важна част от охранителната
индустрия в близко бъдеще.

RICOH Group
Новите технологии, изискванията на клиентите и пазарната
ситуация налагат преосмисляне на наличните днес концепции.
Ricoh отразява еволюцията си чрез философията Image
Communication, инкорпорираща комуникацията във визуалната
информация - текст, изображения, фотоси и звук унифицирайки стандартите и повишавайки производителността.

За повече информация:
http://www.ricoh.com

Image Communication е движещата сила на всичко, което Ricoh
прави. Разработвайки продукти и системи, които Ви позволяват
да създавате, променяте и управлявате всички Ваши
изображения, компанията иска да повиши ефективността във
Вашата работа и да подобри комуникативността в дигиталния
Ви офис.

Rotronic Logistics AG

За повече информация:
http://www.roline.com

ROTRONIC Logistics AG е основана още през 1965 и има отлично
реноме не само на производител на електронни и
електромеханични продукти, но и на надежден дистрибутор на
компютърни кабели, мрежови компоненти и аксесоари с
търговското име ROLINE.
Компанията е мултинационална и разполага с производствени и
търговски офиси в Тайван, Германия, Франция, Англия и други
държави. Централата на ROTRONIC Logistics AG се намира в
Швейцария.

Trust International B.V.

За повече информация:
http://www.trust.com

Повече от 20 години Trust International B.V. е единственият
независим европейски производител на компютърна периферия
с високо качество - еталон за функционалност и креативност.
Богатата иновативна продуктова гама съдържа повече от 200
устройства разделени в 4 направления: Компютърна
периферия, Дигитални камери, Портативни решения, и
високоскоростни мрежови решения.

StarChip Systems

За повече информация:
http://www.starchip.de

Технологиите се променят всеки ден начина ни на живот, а
задачата на StarChip е да ни предостави най-доброто от
мрежовите иновации в света. Това е веруюто на всеки от
служителите на компанията.
Високоспециализираното звено за изследвания и разработки
непрекъснато се стреми да предложи отлично проектирани и
висококачествено изработени мрежови устройства спечелили
многобройни международни награди...

Finest Security Systems Co.
Finest Security Systems е международна компания проектираща
и произвеждаща CCTV оборудване за охранителни системи от
всякакъв мащаб.
Повече от 25 години качествените FINE устройства печелят
популярност сред потребителите от цял свят.
За повече информация:
http://www.finecctv.com
ELAN S.r.l.

За повече информация:
http://www.elan.an.it

ELAN присъства сериозно на охранителния пазар в Италия и
Европа от около 10 години.
Благодарение на дългия си опит, ELAN е лидер в
производството на кабели за алармени системи, CCTV продукти
и пренос на данни, както и на акумулаторни батерии продавани
с търговската марка BigBat.
Компанията разчита не само на висококачествените си
продукти, но и на гъвкавото и бързо обслужване на клиентите
във всяка ситуация.

Premier HiTECH
След основаването си през 1992г., Premier Hitech за кратко се
превърна от One-Man фирма в развита международна компания.
Философията на Premier фаворизира клиентската поддръжка и
масовото производство на компютърна периферия на
атрактивни цени. Доверието и отличните услуги за клиента са
винаги водещ принцип за компанията.
За повече информация:
http://www.premierhitech.com
HighPoint Technologies

За повече информация:
http://www.highpoint-tech.com

Дълго време потребителите трябваше да използват бавни
устройства за съхранение на данни без да имат приемлива
алтернатива.
HighPoint Technologies, Inc. е специализирана компания, която
произвежда решения за управление на най-новите storageустройства в съвременната компютърна индустрия. През 1999г.
компанията продаде повече от 1 милион екземпляра от
известния си контролер HPT366 Ultra DMA/ATA66, което
значително повиши популярността и сред множество
производители на дънни платки и адаптери. RAID контролерът
HPT370 Ultra DMA/ATA100 е продаден в над 800,000 бройки от
появяването си на пазара през юни 2000г.
HighPoint Technologies посрещна новото хилядолетие като един
от лидерите в IT индустрията и непрекъснато разширява своите
възможности за иновации и производство.

Grandtec Electronic Co.

За повече информация:
http://www.grand.com.tw

Grantec Electronic Corporation е основана през 1991г. от група
елитни инженери.
Компанията има дългогодишна професионална традиция в
цифровите и аналогови технологии отразила се в създаването
на висококачествени продукти като видеоконвертори,
компютърни системи за видеонаблюдение, безжични и
инфрачервени устройства...

AverMedia Technologies Inc.
AVerMedia Technologies е основен играч в дизайна и
производството на презентационни и мултимедийни продукти.
Компанията е основана през 1990 и до днес идеологията и
остава непроменена - да прилага модерните технологии в
комерсиални продукти на приемливи цени за потребителите от
цял свят.
За повече информация:
http://www.avermedia.com
Shuttle Inc.

За повече информация:
http://www.shuttle.com

Shuttle Inc. е основана през 1983г. и е един от водещите в
индустрията производители на дънни платки и компютри с
малък форм-фактор (barebone XPCs).
Централният офис на компанията се намира в Тайпе, Тайван, а
в допълнение е развита световна мрежа от подразделения,
риселъри, партньори и доставчици. Shuttle е печелила
множество награди и признанието на независими медии и IT
анализатори, уверили се неведнъж в безкомпромисното
качество на продуктите и услугите на компанията.
Shuttle поддържа развита мрежа от дистрибутори и риселъри
съчетана с перфектен маркетинг и техническа поддръжка, което
често прави компанията предпочитан партньор на много
системни интегратори и OEM дитрибутори

