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ABC Data distribuie produsele SYNOLOGY în România

Compania ABC Data a devenit distribuitor oficial al produselor SYNOLOGY în
România. Fondata in 2000, Synology s-a axat pe dezvoltarea de servere NAS
cu performante inalte, versatile si nepoluante.
Synology ofera o modalitate accesibila de centralizare a stocarii datelor, a simplificarii
backup-ului, a partajarii si sincronizarii fisierelor de pe platforme diferite si a datelor de
acces on-the-go.
Cei “5S” ai Synology folosesc ca piloni ai valorilor pe care acestia le imprima produselor
si ca directie de business.
Store




Efficient Storage: Storage made efficient, instant, and widely accessible.
Unified Storage: Unified storage available to all, and suitable for all-purpose.
Accessible Storage: Storage accessible through variant channels.
Sync




Sync & update: Obtain hassle-free file accessibility across IT devices.
Stay in-sync: Maintain up-to-date communication with family, friends, colleagues, and
others.
Share




Share socially: Interact, communicate, and strengthen ties of friendship, family ring,
and all form of relationships.
Share as one: Consolidate, converge, and unify services onto one location. Max
resource utilization through sharing it among different services.
Secure



Total security: Equip security measures to prevent potential threat on data integrity.



Hands-on security: Provide hassle-free security settings that can be understood and
configured by all.
Service



Quality Service: Provide precise, professional, and timely support to customers at all
times.

Pentru mai multe informaţii despre portofoliul de produse ABC Data, vă rugăm să
vizitați www.abcdata.com.ro.
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Despre ABC DATA:
ABC Data S.A. este unul dintre cei mai mari distribuitori IT din Europa și singura companie poloneză din industrie
care operează direct în opt alte state din Europa Centrală și de Est.
ABC Data este un distribuitor modern, care depășește modelul de business tradițional și le asigură partenerilor
soluţii optime de logistică şi achiziţie. În prezent, peste 90% dintre comenzi sunt procesate de InterLink – platforma
proprie ABC Data, dedicată partenerilor e-commerce.
Poziţia de lider a companiei ABC Data este dovedită de numeroasele premii câştigate de-a lungul anilor. ABC Data
este primul distribuitor IT polonez care s-a alăturat Consiliului Tehnologic Global de Distribuţie, o organizaţie a celor
mai mari distribuitori din lume.
Compania a fost nominalizată de cinci ori Distribuitorul Anului în Europa Centrală şi de Est în ultimii şase ani şi a fost
premiată de către cei mai mari producători din industria IT. Cea mai recentă nominalizare a avut loc la ediția
DISTREE 2014, cel mai mare eveniment dedicat canalelor de distribuție IT din EMEA.
Pentru mai multe informaţii despre portofoliul de produse ABC Data, vă rugăm să vizitați www.abcdata.com.ro.

