КОРПОРАТИВЕН
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За нас

Компанијата ЕКОНЕТ ДОО е формирана кон средината на
1999 година со седиште во Скопје како прв и единствен
авторизиран дистрибутер на производите на светски познатиот
бренд Cisco за Македонија, Албанија и Косово. Користејќи го
дистрибутерското искуство од областа на софистицирана ИТ
опрема, друштвото реши својата палета на дистрибуирани
производи да ја збогати и со уште еден светски бренд - Microsoft.
Продажбата на овие производи започнува од декември 2006
кога и официјално ЕКОНЕТ станува авторизиран дистрибутер.
Соработката со сродните ИТ компании од Македонија, Албанија
и Косово е на завидно ниво. Тоа е поткрепено со фактот на
заедничка соработка на одредени проекти како и скоро
секојдневно консултирање од областа на компјутерско-мрежната
проблематика.
Следејќи ги потребите кои настануваат на пазарот, Еконет во
текот на 2008 година отвара свои претставништва во Албанија и
Косово во кои има локални вработени.
Со цел одржување на стручното ниво на своите вработени, како
и зацврстување на брендот и професионалноста на друштвото,
Еконет вложува во едуцирање на своите вработени. Тие
располагаат со основните стручни сертификати од споменатите
производители (Cisco, Microsoft).
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Cisco
Systems
е
светски
лидер
во
производството
на
мрежно-комуникациска опрема. Денес мрежата е суштински дел на сите полиња
од областа на бизнисот, едукацијата, државните институции како и домашните
корисници, а мрежните решенија на Cisco базирани на неговиот IP Интернет
протокол се темел на овие мрежи.

Microsoft е мултинационална компанија која своето
производство го фокусира на компјутерска технологија. Овој
гигант се занимава со развој и производство на широка палета на
софтверски производи.
Купувајќи директно од нашите регистрирани партнери, корисникот
добива:
• Оригинален производ увезен преку авторизиран канал;
• Валидна лиценца на софтверот;
• Сервисна поддршка при понатамошна надградба на опремата
(хардвер и софтвер).
Купувајќи производи на Microsoft од фирма која не е дел од нашата
дилерска мрежа, односно преку неавторизиран канал, корисникот
ги губи овие бенефиции.

Хардверот, софтверот и сервисните услуги на Cisco се користат во креирање на
Интернет решенија кои овозможуваат поголема продуктивност, поголемо
задоволството на клиентите, како и зацврстување на корисничката компетитивна
предност. Името Cisco стана синоним за Интернет, како и за продуктивниот
напредок кој е овозможен од Интернет бизнис решенијата.
Cisco ја разбира важноста од партнерска соработка со најдобрите во својата
класа, се со цел да се овозможи на нашите корисници поддршка и решенија со
највисоки стандарди. Нашите партнерства се базирани на взаемна придобивка и
долготрајна посветеност. Ние ги сметаме нашите партнери како продолжена
рака на Cisco.
Купувајќи директно од нашите регистрирани партнери, корисникот добива:
• Оригинален производ/лиценца увезен преку авторизиран дилерски канал,
• Валидна софтверска лиценца;
• Сервисна поддршка на опремата како и при понатамошна надградба
(хардвер и софтвер). Оваа поддршка е овозможена од Cisco, Еконет и
авторизираниот партнер заедно, се со цел да се добие оперативна сигурност,
намалување на оперативните трошоци и заштита на корисничката инвестиција.
Купувајќи Cisco производи од компании кои не се дел од нашата партнерска
мрежа, односно од неавторизирани канали, клиентот автоматски ги губи овие
бенефити.

Conteg

Conteg е водечки европски производител на
податочни и телекомуникациски ормани. Нуди ормани за
сечии потреби со најдобар сооднос меѓу цената и квалитетот.
Под овој бренд можат да се најдат комплетни решенија за
комуникациски ормани.
Произведува 9 серии на податочни ормани, 5 серии на ѕидни
ормани, како и голем број на аксесоари за нивно целосно
комплетирање.
Од неодамна палетата на опрема ја прошири и со понуда за
комплетни решенија за податочни центри.

Panduit

Panduit
duit e корпорација која претставува светски лидер во
роизводството на опрема за мрежно поврзување.Во
развојот и производството
однос на големината,
емината, сеопфатноста на асортиманот, квалитетот на
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Panduit го опфаќа
пфаќа делот на пасивно мрежно поврзување и нуди
многу голем и широко опфатен асортиман на производи од оваа
област.
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