MacBook Air / MacBook Pro
MacBook ile imkansızı hedefleyin: Eksiksiz
bir Mac deneyimini şimdiye kadarki en ince
ve en hafif Mac dizüstünde yaşayın.
En uzun pil ömrü, incecik tasarım.

MacBook, neredeyse hiçbir ses çıkarmadan çalışması için tasarlandı. Sahip
olduğu işlemci, çalışırken yalnızca 5 watt güç kullanıyor. Böylelikle sistem daha
az ısı ortaya çıkarıyor ve bilgisayarı soğutmak için fanlara gerek kalmıyor.

iMac / iMac Pro
Sizi içine çeken ve de hep orada tutan
etkileyici bir masaüstü deneyimi. iMac’lerin
ardında yatan fikir işte bu.
Her yönüyle daha yüksek performans.
Nefes kesici bir grafik teknolojisi.
Her hareketinize hız kazandıran bir işlemci.
Hızlı depolama.
Kıvrak zeka.
Retina ekran ile Çok daha canlı. Çok daha
renkli.
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iPhone
Hayat iPhone ile daha kolay.
Ve bu kolaylık, iPhone’unuzu açar açmaz
sizinle

iPhone kendi sektöründe en yüksek memnuniyet oranlarına sahip. iPhone’a sahip
olan herkes onu çok sevdiğini söylüyor. Bu da kahkahalarla dolu birçok selfie,
birbirinden neşeli pek çok emoji ve dünyanın en çok sevilen akıllı telefonunu tercih
ettiği için çok mutlu olan milyonlarca insan demek.

iPad / iPad Pro
Bir bilgisayar gibi.
Ama hiçbir bilgisayar gibi değil.
O an yapmanız gereken şey ne
olursa olsun, iPad hepsinin
üstesinden gelmeye hazır.
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Apple Yetkili Servis
Kapımızdan içeri girdiğiniz anda güler yüzle ihtiyacınız olan hizmeti ve daha fazlasını
alacağınıza emin olabilirsiniz.
Tüm Apple ürünlerinde yetkili servis hizmetimiz bulunmaktadır.

Cihazınızı
getirip teslim
edin veya
kargo ile
gönderin.

Sorun
tespitinin
ardından fiyat
teklifinizi alın.

Cihazınız
onarılsın.

Cihazınız
bizzat size
teslim edilsin
veya
kargolansın.

Cihaz Takip
Onarım için teslim ettiğiniz cihazınız için size teslim etmiş olduğumuz servis formu
numarası veya cihaz seri numarası ile sorgulama yapabilir ve cihazınızın durumunu
takip edebilirsiniz.

Servis Süresi
Cihaz ve stok durumuna göre 1-7 gün arasında servis hizmet süresi bulunmaktadır.
Stok ve parça durumuna göre aynı gün içerisinde çözüm üretme imkanımız
bulunmaktadır.
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Mobile Device Management
Cihazları önceden kaydedin veya kullanıcıları
ağınıza katıldıkça dinamik olarak ekleyin.
Dünyanın her yerinden dizüstü bilgisayarları
ve mobil cihazları bulun ve takip edin.

Cloud Management
Cisco Meraki'nin patentli Bulut Yönetim Sistemi, sistem yöneticilerinin kontrol ve
esneklikten ödün vermeden gerçek zamanlı iletişim protokollerini yönetmelerini
sağlar.

Meraki Switch
•
•
•
•
•

Layer 7 visibility
Voice and Video Optimization
Intelligent mapping of physical links
Layer 3 Topology View
Enterprise Security

Meraki Access Point
Cisco Meraki bağlantı noktaları kusursuz
bir kullanıcı deneyimi için en yüksek
teknoloji kullanılarak özenle üretilip optimize edilmiştir.
Daha hızlı bağlantılar, daha fazla kullanıcı
kapasitesi, daha fazla kapsama alanı, daha
az destek ihtiyacı duyarsınız.
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Microsoft Azure Çözümlerimiz

Üretken
Azure’da, başarılı olmanızı sağlayacak harika,
uçtan uca araçlarla dolu 100’den fazla hizmet
vardır.

Hibrit
Sektörün tek tutarlı hibrit bulutuyla,
istediğiniz yerde geliştirin ve dağıtın. Azure
Stack ile Azure’u şirket içine kolaylıkla
genişletin.

Akıllı
Güçlü veri ve yapay zeka hizmetlerini
kullanarak akıllı uygulamalar oluşturun.

Güvenilir
Startup’ların, kamu kuruluşlarının ve Fortune
500 işletmelerinin 95% oranındaki kısmı
Microsoft Bulut kullanıyor. Aralarına siz de
katılın.
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Tüm Adobe ürünlerine erişmek için kısayolunuz:
Adobe Creative Cloud

Boş bir sayfadan muhteşem bir çalışmaya...
Creative Cloud'daki dünyanın bir numaralı tasarım araçları, hayal ettiğiniz her şeyi
gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Logolar, posterler,
broşürler, reklamlar ve daha pek çok içerik oluşturun. Görüntüleri birleştirerek
muhteşem bir resim oluşturun. Mobil uygulamalarımızı kullanarak esinlendiğiniz her
an eskiz yapın, mizanpajlar çizip oluşturun.

Her ekranda etkileşimli
deneyimler
Web ve Kullanıcı Deneyimi tasarım araçları
ailesiyle en parlak fikirlerinizi olağanüstü
deneyimlere dönüştürün.
Web siteleri, mobil uygulamalar, arabirimler
ve çeşitli içerikler tasarlayıp prototiplerini
hazırlayın.
İster kodlama yaparak ister yapmadan
modern ve dinamik siteler oluşturun.
Sitelerinizin tam da istediğiniz gibi görünmesi
için binlerce font arasından seçiminizi yapın.
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Her Bir Canon Fotoğraf
Makinesi 80 Yıllık Deneyimle
Birlikte Gelir!
Canon kalitesini ispatlamış, fotoğraf
dünyasının lideri konumundaki markadır.
Üstün kalitede harika fotoğraflar çekmek için,
ister amatör çapta isterseniz stüdyonuz için
sunduğu özel fotoğraf makineleriyle
istediğiniz fotoğrafları çekin.

Anı Yakalayın!
Stüdyo kalitesinde özel fotoğraf
makineleri artık hiç olmadığı kadar
yüksek kalitede. Şimdi yeni Canon
modellerini tanıyın, farkı görün.
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Kurumsal İhtiyaçlar için
Profesyonel Kullanım
LaCie profesyoneller için özel hazırladığı
Thunderbolt 3, Rugged ve daha pek çok
ürünüyle ihtiyaçlarınıza cevap veriyor.
Işık hızında çalışma imkanı için
LaCie sunduğu imkanlarla Blackmagic®
sinema kameranızdan Adobe® Premiere® Pro
içine dosya işlerken bile hızını kaybetmiyor.
Büyük projelerinizi anında tamamlayın ve
hızınıza hız katın

Lacie Porsche Design

Ürününe göre 2-5 yıl arası ücretsiz data
kurtarma paketi

LaCie Rugged ile Hız Kesmeyin

LaCie Rugged suya, tuza dayanıklıdır. Önlenemez kazalara karşı tüm profesyonel
ürünlerde %90 data kurtarma oranı ile pişman olmayacağınız bir yatırım.
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HP Sunucu
Günümüzde büyümek ve gelişmek isteyen her firmanın artık kendi sunucularını kendi
bünyesinde barındırması gerekiyor. Bu ihtiyaç ise yeni nesil, performansı yüksek, fiyatı
emsallerine göre uygun sunucu ihtiyacını doğuruyor. İşte bu noktada da HP Sunucuları
devreye giriyor
- Yüksek Performans
- İhtiyacınıza göre düzenlenebilir donanımlar
- Uzun ömürlü kullanım

HP güvenilen teknolojisinin yanısıra komple servis ağı ve yerinde servis
hizmetleriyle size en üst düzey desteği sağlamaktadır.

HP Care Pack hizmeti ile HP Veri Depolama ürünleriniz arızalandığında 6 saatte
sorunun çözülmesini ve sunucularınız arızalandığında 4 saatte müdahele edilmesini
garanti ediyoruz.
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Profesyonel HP
workstation ile bir
adım öne geçin

HP Laptop ve Masaüstü Bilgisayarlar

Paranızın karşılığını
fazlasıyla alın
HP laptop ve bilgisayarlar
verdiğiniz paranın hakkını tam
manasıyla almanızı sağlar

Kaliteli yapısıyla uzun yıllar boyu
kaliteli ve performanslı kullanım

Olağanüstü HP
kalitesi

Elinizin Altındaki
Tasarım

Dünyanın önde gelen markası
HP ile performansınızdan ödün
vermeyin
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Uzun Kullanım
Ömrü

HP Notebooklar size hem
portatif olabilmeyi hem de
güçlü performansı sağlar

Veriton E
Acer Veriton E işletmelerin standart boyda bir
masaüstü bilgisayardan beklediklerini çok
aha küçük bir boyutla veriyor. Son teknoloji
bileşenler sayesinde ofis işlemlerinin üstesinden kolaylıkla gelebilen ürün, esnek bağlantı
seçenekleri, güçlü güvenlik ve kapsamlı
yönetim imkanı sunuyor.

İŞ İÇİN ACER, HEDEFLERİNİZE ÖNEM VERİR.
Bu nedenle, iş yerinizin en üst seviyede üretken olması ve
başarıya giden yolda ilerlemesi için
gereken son teknoloji ürünleri sunmaya kararlıyız.

360 derece dönebilen menteşesiyle Spin 5
PRO, kullanmaktan keyif alacağınız dört farklı
mod sunuyor. Spin 5 PRO sahip olduğu Intel®
işlemciler ve NVIDIA® ekran kartları sayesinde
daha hızlı ve akıcı çalışmanızı sağlıyor. İnce ve
dayanıklı bir tasarımın yanı sıra 13 saate kadar
pil ömrü sunan Acer Spin 5 PRO size tüm gün
yeter.

Switch 7 Black Edition, ayrı bir ekran kartına
sahip dünyanın ilk fansız 2’si 1 arada dizüstü
bilgisayarı. Cihaz bu unvanını Acer’ın yenilikçi
Dual LiquidLoop™ fansız soğutma teknolojisine borçlu. NVIDIA® GeForce® MX150 ekran
kartını 8. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle
gücüne güç katıyor.
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Grenke ile kiralamak artık daha mantıklı
Sizin için en uygun kiralama şeklinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Size ve projenize
en uygun olan kiralama şekli konusunda size danışmanlık yapıyoruz.

Grenke ile çok pahalı operasyonel satın
alma işlemleri yerine çok daha uygun
fiyatlarla kiralama yapabilirsiniz. Bu
sayede paranız cebinde kalır ve çok
daha gerekli iş yatırımlarına harcayabilirsiniz.

İşinizi çok daha hızlı büyütebilir ve nakit akışını dengede
tutabilirsiniz.
Grenke ile ofis mobilyalarından tıbbi cihazlara, teknik ekipmanlardan bilgi teknolojilerine
kadar çok geniş alanda kiralama yapabilirsiniz.
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Tank Yazıcı
Wi-Fi, 3-ü bir arada yazıcıya ihtiyaç duyan
yoğun ev ve ofisler için ultra düşük maliyetli
ve sorunsuz baskı çözümü Epson Tank Yazıcı
baskı maliyetlerinizi %90 azaltır.

Kartuşsuz baskı
Mürekkebin bitmesi sinir bozucu olabilir. Stoğunuzda bulunsa bile kartuşu
değiştirmek zaman alır. Stoğunuzda yoksa da yenisini almak gerekir ve
maliyetleriniz alır başını gider. Bu sorunlar için kolay bir çözümümüz var. Kartuş
ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran ve ortalama bir ofisin iki yıl ihtiyacı olacak olan
mürekkeple beraber verilen Epson Tank serisi yazıcıları keşfedin. Ortalama 13.000
sayfa siyah beyaz, 6.500 sayfa renkli sayfaya kadar çıktı alabilirsiniz.

Temel Özellikler
İki yıl yetecek mürekkep
Siyah beyazda 13.000 sayfa
ve renklide 6.500 sayfaya
kadar baskı alın
Ultra düşük baskı maliyeti
Baskı maliyetlerinde %90’a
varan tasarruf

Wi-Fi, Wi-Fi Direct ve
uygulamalar
Mobil cihazlardan da
yazdırın

Mürekkep kartuşu
bulunmaz
Kolayca doldurulabilen
mürekkep tankı sistemi

3’ü 1 arada
Baskı, fotokopi, tarama ve
marjsız fotoğraf
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Epson Projeksiyon
Olağanüstü parlaklık, Full HD çözünürlük ve
aralarında HDBaseT, HDMI bağlantı ve lens
kaydırmanın da bulunduğu harika özellikler
sunar

Uygun fiyatlı lazer performansı
Epson uygun bir fiyata etkileyici parlaklık ve Full HD çözünürlük sunar.

Kullanışlı bağlantı özellikleri

Tek bir kablo üzerinden doğrudan kablolu bağlantı için HDBaseT ve ayrıca HDMI gibi birçok
kullanışlı bağlantı özelliği sunar.

Güvenilir ve dayanıklı

Epson Projektörler bakım işlemlerini minimumda tutmak için tak ve unut güvenilirliği sunan,
Epson’ın kanıtlanmış lazer teknolojisiyle üretilmiştir.

Şık yeni tasarım

Özgün, yeni kasa tasarımları ile sade ve şık görünüm.
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En yenilikçi ve inovatif
profesyonelleri
desteklemek için

Cintiq ile donanımın ötesinde değer sunmak için
Cintiq yeni nesil grafik tasarım ve çizim tableti. Cintiq Pro çizim kalemi ile çalışmalarınızı
tamamlayın ve şimdiye kadar yaşayabileceğiniz en iyi grafik tasarım, düzenleme deneyimini
yaşayın. Cintiq çizdiğiniz görüntüleri canlı olarak tabletinizde görebildiğiniz, diğer
cihazlarınızla uyumlu, ekran kalitesi yüksek şekilde çalışır.

Intous ile doğal çalışın
Intous her ihtiyacınıza uygun farklı
modelleri ile taleplerinize cevap
verecek şekilde üretilmektedir.
Grafik tasarım ve çizim işleriniz için
konforlu çalışma imkanı isteyenlere
istediğini tam olarak verecek bir çizim
tabletidir. Özel kalemleri ile farklı
seçeneklerden istediğinizi seçin.
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Ofset baskınızı ekranda
görün
Eizo monitörleri, ofset baskı renk uyumluluğu
en yüksek moniterler sunmak için çalışır.
Ofset baskı kalitesine en yakın görüntüyü
elde etmek için Eizo tam size göre
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Temel Değerler
5S, Synology'nin oluşturduğu tüm ürünlerle
ortaya konan temel değerlerin direkleri
olarak hizmet eder.
Store (Depolama)
Sync (Eşitleme)
Service (Servis)
Secure (Güvenlik)
Share (Paylaşım)

Network
Bulut ve ağ teknolojileri konusunda
uzmanlaşmış yazılım ve ekibimiz ile veri
yedekleme, FTP erişimi (uzaktan cihazınıza
erişim) gibi network alanında
hizmetlerimize 2000 yılından beri devam
ediyoruz.

Dosya Paylaşımı
DSM, kritik dijital varlıklarınızı paylaşmanın hızlı ve güvenli yollarını sunar. File Station
ile Synology NAS'ınızdaki dosyaları herkesle paylaşabilir ve en iyi güvenlik için
erişim izinlerini özelleştirebilirsiniz.

Dosyaları güvenle ve kolaylıkla paylaşın
Dosyalarınıza her yerden erişin
Bütün dosya paylaşımlarını tek yerde toplayın
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Firewall
“Senkronize Uygulama Kontrolü harika bir iş görüyor: tam görünürlük ve hassas kontrol”

Gizli riskleri açığa çıkarın
Riskli faaliyetlerin ortaya çıkmasını, şüpheli trafiği ve ileri düzey tehditleri
anlamanızı ve ağınızın kontrolünüzü kazanmanızı sağlayan koruma.

Bilmediğiniz tehditleri durdurun
Deep learning kullanılarak yapılan saldırılar gibi ileri düzey ve yeni çıkan
tekniklerden korunmanızı sağlar

Zararlı içerik bulunduran sistemleri izole edin
Otomatik tehdit yanıtı, ağınızdaki güvenliği ihlal edilmiş sistemleri anında
tanımlayarak yalıtır ve tehditlerin yayılmasını durdurur.

Sisteminizi korumak Sophos ile hiç olmadığı kadar kolay.
Sophos sizin bir firewallın dilinden anlamanızı beklemiyor, kendisi sizin
anlayacağınız dilden konuşuyor.

Sophos Firewall ile 5651 ve Hotspot gibi gelişmiş hizmetler işletmenizin korumasının en üst düzeyde olmasını sağlayacaktır.
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Kensington, 35 yılı aşkın süredir dünyanın
dört bir yanındaki kuruluşlar tarafından güvenilen masaüstü ve mobil cihaz aksesuarlarında ve ayrıca ofis çözümlerinde liderdir. Kensington insanların daha verimli ve daha efektif
olabilmesi için çalışmalarını ve tasarımlarını
sürdürmektedir.

Güvenlik
İşletmenizin bilgilerini güvende tutmak için çözümler
Aşılamaz Güvenlik.
Hassas mühendislik, kaliteli malzemeler (uçak sınıfı karbon çeliği dahil) ve cihaz uyumluluğu ile Kensington, güvenlik çözümlerinde pazar lideri olmaktan gurur duyuyor.
Kensington, laptop kilidinin mucidi.

K64962EUA

K64453WW

İş cihazlarının %90’ı ile
uyumlu çalışma

1 numaralı laptop güvenlik
ekipmanı markası

K62855WW

Laptop güvenlik kilidinin
üreticisi ve lideri. 25 Yıldır.

Privacy Filter For Macbook
Gizli verilerinizi istemediğiniz kişilerle
paylaşmanın önüne geçin!
Ekranınızın belirli bir açıdan genişiyle
görülmemesini sağlayın.

Kensington Adapters
Kensington®
CV2000V USB-C™
HD VGA Adapter
K33994WW

Kensington®
CV4000H USB-C™ 4K
HDMI Adapter
K64490WW Magnetic Privacy Screen for MacBook Pro 13"
K64491WW Magnetic Privacy Screen for MacBook Pro 15"
K52900EU Magnetic Privacy Screen for MacBook Pro 12"

K33993WW
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Kolay Bağlantı
Dizüstü bilgisayarları giderek küçülüyor ve güçleniyor. Bu taşınabilir cihazlarda da
kolay bağlantılar gitgide önem kazanıyor. Kensington ile kolay ve her cihaz için uygun
güçlü bağlantılar kurabilirsiniz.

K33968EU
SD1600P USB-C Mobil Dock

K38240EU
SD4700P USB-C ve USB3.0 Dock

K38300EU
Thunderbolt 3 Dock Win ve Mac SD5200

Ergonomi
İş yerinde rahat çalışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Kensington sizin için SmartFit® desteğiyle ergonomik çalışma ortamları hazırlasa ne dersiniz?

Bilimsel olarak
kanıtlanmış ergonomi
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Kolay kurulum

Dayanıklı ve uzun
ömürlü kullanım

Kensington Kabinleri

Sırt Çantaları

Küçük ve hassas tabletleri ve laptopları doğru yere koymak önemli. Hem
kolayca şarj olmalarını hem de sistem
ile entegre olmalarını sağlamak Kensington cihaz kabinleri ile artık daha
kolay.

Dizüstü bilgisayarınızı, tabletinizi ve
aksesuarlarınızı harika şekilde tasarlanmış Kensington sırt çantasıyla
taşıyın, koruyun ve güvenceye alın.
Zarif ve ince, üst düzey çalışanlara
kadar her türlü ihtiyacı karşılayacak bir
sırt çantamız var.

K67862AM

K62591AM

3CX, yepyeni ve tam birleşik
İletişimler sunan yazılım
tabanlı, açık standartlı bir IP
Santralidir.

3CX, IP Santralinizin kurulumunu, yönetimini ve bakımını
o denli kolaylaştırır ki, ister bir
aygıtta ister sunucularınızda
ya da bulut hesabınızda olsun
çaba göstermeden kendi
kendinize yönetebilirsiniz.

Şuan 3CX’in sunmuş olduğu
kurumsal güvenlik sistemleri,
çeşitlik network çözümleri ve
diğer tüm ağ hizmetleriyle
kurumlara hizmet vermektedir.
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Karmaşık dijital altyapıları güvenli şekilde
bağlanmak, bu altyapıları yönetmek ve
otomatikleştirmek için doğru adres WMware
çözümleri.
Özellikle Nesnelerin İnterneti, sınır bilişim ve
yapay zeka gibi gelişen teknoloji alanlarına
uygulamayı düşünüyorsanız WMware ile
doğru adres.

Veeam bulut depolama amacıyla Fortune
500 şirketlerinin %75’i tarafından tercih
edilen, sadece depolama değil verilerin
korunması ve kurtarılması amacıyla pek çok
çözüm sunan sektör lideri firmadır.
Çoklu bulut ortamlarda erişilebilirlik
bakımından lider olan Veeam, müşterilerin
Akıllı Veri Yönetiminde onlara yardımcı olmak
üzere eşsiz şekilde konumlandırılmıştır.
Kendi alanında sektör memnuniyet puanı en
yüksek firma olan Veeam sizlere ihtiyacınız
olan bulut ve veri çözümleri sunuyor.

Kaspersky Lab'in derin tehdit istihbaratı ve
güvenlik uzmanlığı, dünya genelindeki
işletmeleri, önemli altyapıları, devletleri ve
tüketicileri korumak için güvenlik çözümlerini
ve hizmetlerini sürekli olarak geliştiriyor.
Şirketin kapsamı güvenlik portföyü, sofistike
ve gelişen dijital tehditlerle savaşmak için
önde gelen uç nokta korumasını ve bir dizi
özel güvenlik çözümünü ve hizmetini içerir.
400 milyondan fazla kullanıcı, Kaspersky Lab
teknolojileri tarafından korunuyor ve 270.000
kurumsal müşterinin en önemli varlıklarını
korumasına yardımcı oluyoruz.
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Dia Kurumsal Yönetim Sistemi bir işletmenin ihtiyacı olabilecek tüm yönetim döküm kayıt
ve takip hizmetlerini tek çatı altında toplamaktadır.

Stok yönetim sistemi, finans yönetimi, muhasebe yönetimi, mağazacılık
yönetimi, e-ticaret yönetimi, üretim yönetimi, servis yönetimi ve CRM gibi
pek çok hizmeti sizlere sunabilmektedir. İhtiyacınıza göre seçeceğiniz
paketle ihtiyacınız olan modülleri kullanabilir ve her yerden DİA
sistemine erişim sağlayabilirsiniz.
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Dijital ekonomiye uyum sağlamak isteyen
işletmelere %100 Web Tabanlı ERP + CRM +
HR + PMS + PAM + BI ve daha fazlası tümleşik
iş platformu, yenilikçi stratejiler ve uygulama
pratiklerinin tamamı Workcube ile sizinle
Ekle, Çıkar, Tasarla, Uygula. İhtiyaçlarınla
Yazılımını Uyumlu Hale Getir. Kurumunuzda
ihtiyacınız olan fonksiyonları bulabileceğiniz
ve istediğiniz gibi planlayabileceğiniz iş
platformu Workcube Catalyst ile ister bugün
ister yarın o anda ihtiyacınız olan
konfigürasyonu kendiniz tasarlayın.

Endüstri 4.0 Çağının Akıllı İşletmeleri İçin
Workcube Catalyst!
Dijital dönüşümünüzü başarmanız için stratejik, taktik ve operasyonel
düzeyde bilgi, araçlar ve güvenilir yol arkadaşlığı.
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Bakım Anlaşmaları
Ofis İletişim olarak yılların verdiği deneyimle
müşterilerimize düzenli bakım anlaşmaları ve
teknik servis hizmetlerini de vermekten
mutluluk duyuyoruz.
- Yerinde destek
- Hızlı müdahale
- Uzaktan destek
- Sorun önleyici hizmet
- Düzenli takip

Teknik Servis Hizmeti
Ofis İletişim olarak sıkıntı yaşadığınız
cihazlarınızı bize güvenle teslim
edebileceğinizin teminatını veriyoruz.
Verdiğimiz teknik servis hizmeti son derece
üst düzey olup cihazınıza gözümüz gibi bakıp
ilgileneceğimizden emin olabilirsiniz.

Sağladığımız servis ve cihaz temin hizmetlerinin yanı sıra sunduğumuz diğer teknolojik
hizmetler hakkında bilgi almak için bizi arayabilir veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ve
tabii ki her zaman ofisimizde kahve içmeye bekleriz
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Kurumsal Çözümler

Apple Yetkili Satıcı

Teknoloji Ürünleri

Satış Sonrası Hizmet

Kurumsal sorumluluk
bilinciyle hareket hareket
ediyor ve sizin markanıza
değer katıyoruz.

Özellikle Apple için sunduğu
teknik destek ile öne çıkmış
olan Ofis iletişim sizin için
yıllardan beri uygun fiyata
yüksek kalitede teknik
destek hizmeti sunmaktadır

Kurumsa olarak ihtiyaç
duyabileceğiniz teknolojik
ürün ve çözümleri Ofis
İletişimden temin
edebilirsiniz.

Satış sonrasında da
hizmetlerimiz devam ediyor
ve memnuniyetinizi temin
etmek için elimizden geleni
yapıyoruz.

Sürekli olarak yenilenen eğitimlerden geçen personelimizle sürekli olarak en kaliteli
hizmeti vermek için çalışıyoruz. Özellikle Apple, HP, Cisco ve diğer kurumsal
çözümler için sürekli kendini geliştiren, yeni çıkan teknolojilere hızlı şekilde adapte
olabilen bir yapıdayız ve bu özelliğimizi korumaya kararlıyız. Hem teknik servis olarak
hem de yetkili satıcı olarak teknolojik kurumsal çözümlerin yanı sıra satış sonrası
destek hizmetimizle de ön plana çıkmaktayız.
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