Jesteśmy specjalistami w:

FEN Story

Usługi profesjonalne / Wsparcie
Security

Nasze klocki, Twój projekt
Działamy w modelu "Nasze klocki - Twój projekt".
Specjalizujemy się w nowoczesnych rozwiązaniach teleinformatycznych, zarówno tych standardowych, jak i szytych na
miarę. Każdy Twój projekt wesprzemy opieką dedykowanego account managera, certyﬁkowanych inżynierów,
szkoleniami czy prezentacjami u klientów.
W czym dziś możemy Ci pomóc?

Bezpieczny biznes

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 13
60-415 Poznań

www.fen.pl
sales@fen.pl
tel. 061 669 07 00

Storage

Czytelny system rejestracji projektów, zabezpieczający
zaangażowanie Partnera
Wydłużony okres i zakres gwarancji (NBD, serwisy)
Post-sales engineering

Backup

My wiemy jak

Wirtualizacja desktopów

Pre-sales engineering - projekty, dobór sprzętu
Szkolenia online i warsztaty - techniczne i certyﬁkacyjne
Urządzenia DEMO - bezpłatne wypożyczenie sprzętu
Wspólny rozwój - poszukiwanie szans i rozwiązań

Security & Surveillance Solutions

Ty wiesz komu

Kontakt:

Routing/Switching/WLAN

Wsparcie certyﬁkowanych inżynierów podczas instalacji
Wspólna prezentacja rozwiązań u Klienta końcowego
Współuczestnictwo w inicjatywach marketingowych
Partnerów
Dopasowanie oferty i produktu do potrzeb klienta
(zlecenia nietypowe)
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej
i projektowej

Zapraszamy:
MakeITtogether.pl -> blog, na którym dzielimy się wiedzą
Event.fen.pl -> szkolenia, konferencje i webinary

Zasilanie
AudioVideo
Flash/Akcesoria
Apple
Dedykowane usługi

Usługi profesjonalne / Dział wsparcia
Pre-sales

Kompetencje:

dobór rozwiązań i urządzeń

Warsztaty techniczne

przeprowadzanie demonstracji, organizacja testów,
budowanie i wdrażanie proof of concept

Warsztaty QNAP, Synology, Nakivo i Dahua
prowadzone w całej Polsce.

przygotowywanie dokumentacji technicznej
i projektowej
audyty przedwdrożeniowe
szkolenia certyﬁkacyjne, dla partnerów
i dla klientów końcowych
webinary / szkolenia online dla partnerów
i klientów końcowych

Dedykowane wsparcie techniczne i
szkoleniowe
Dedykowany inżynier QNAP, inżynier Synology,
inżynier Nakivo i inżynier/trener Dahua.

Rozbudowany magazyn sprzętu demo
Platforma szkoleniowa Event.fen.pl

Post-sales

umożliwiająca wsparcie zdalne dla partnerów,
umawianie spotkań online i prowadzenie szkoleń
(+archiwum szkoleń na fen.pl).

wdrożenie rozwiązania pod klucz on-site i zdalnie

Dostęp do labu

konﬁguracja urządzeń on-site i zdalnie

umożliwiającego odtworzenie problemów,
wsparcie partnera w trakcie konﬁguracji oraz
udostępnianie interfejsów urządzeń z zewnątrz.

audyty i przygotowywanie dokumentacji
powdrożeniowej
szkolenia certyﬁkacyjne i dla administratorów
wsparcie techniczne dla partnerów
i dla klientów końcowych
pakiety gwarancyjne i usługi serwisowe:
NBD oraz On-site
autoryzowany gwarancyjny i pogwarancyjny
serwis urządzeń

5500

ponad
osób
na naszych wydarzeniach

1200

ponad
przeszkolonych specjalistów

50 godzin

materiałów szkoleniowych

Sophos, QNAP, Synology, Dahua, NComputing

prezentacje techniczne dla partnerów
i klientów końcowych

prekonﬁguracja urządzeń

uslugi.fen.pl

Doświadczenie poparte certyﬁkatami
i wdrożeniami
Sophos – Architect, Engineer
WLAN - MCE, MCT, MCSE, MCDE, CWNA
Cisco - CCNA, CCNA Wireless, CCNP

40

warsztatów technicznych
ponad
przeprowadzonych w całej Polsce

Security
Jesteśmy specjalistami w:
Network

Enduser & Server

SG UTM

Endpoint Protection

XG Firewall

Intercept X

Secure Wi-Fi

Mobile Control
Central Device Encryption

Rozwiązania:
Next Generation Firewall
Rozwiązania bezpieczeństwa
projektowane dla sieci o pojemności
nawet 10.000 użytkowników

Secure Wi-Fi
Sieć WLAN zintegrowana z Firewallem

Synchronized Security

Phish Threat

Unikalna w skali światowej technologia
komunikacji i polityk bezpieczeństwa dla
urządzenia ochrony sieci z endpointami.

Sophos Home

Intercept X

Server Protection

50

%

marży

Rozwiązanie anty exploit, anty ransomware
i źródłowej analizy problemu. Kompletne
zabezpieczenie sieci przed atakami
szyfrującymi.

Mobile Control

Dlaczego FEN:

Referencje:

Rozwiązanie klasy EMM do zarządzania
i kontroli urządzeń mobilnych.

Dedykowany dział sprzedażowy.
Dedykowany dział wsparcia inżynierskiego.
Pomoc Pre-Sales
Usługi Post-Sales
Największy magazyn sprzętu demo w Polsce.
Szkolenia sprzedażowe dla partnerów.
Pomoc w realizacji konferencji, warsztatów i spotkań z klientami.

Wdrożenie Sophos XG Firewall w pięciu urzędach miast i gmin
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zakupionych
w ramach projektu współﬁnansowanego przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Migracja oprogramowania wraz z przeniesieniem i optymalizacją konﬁguracji klastra zapór sieciowych wraz ze szkoleniem w
jednej ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Pomoc w konﬁguracji ochrony brzegu sieci w szpitalach na
terenie Podkarpacia i Dolnego Śląska.
Nasze rozwiązania w ponad 100 urzędów, ﬁrm i instytucji w
całej Polsce.

Usługi:
Jedyny w Polsce, certyﬁkowany architekt Sophos.
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe - szkolenia i egzaminy.
Prekonﬁguracja. Migracja zabezpieczeń do NGF.
Usługi serwisowe onsite i online.

Switching/Routing/WLAN
Jesteśmy specjalistami w:

Rozwiązania:

Przełączniki sieciowe LAN
(desktop/rack, IP67, DIN, M12)
- zarządalne/niezarządzalne
- stakowalne
- modularne
- LAN Ring
- przełączniki przemysłowe (DIN) -40°C do 75°C, IP67
Rozwiązania Power over Ethernet do 60W
- injector, hub, splitter PoE
- PoE dalekiego zasięgu
- extendery PoE
- zasialnie PoE dla systemów fotowoltaicznych (PV)
Mediakonwertery (zarządzalne/niezarządzalne, PoE)
Światłowodowe karty sieciowe desktop / serwer:
- 1/2/4 porty
- PCI/PCI-x/USB
- SC/ST/LC/SFP/SFP+
Routery WLAN, VPN, 3G
Access Point
Kontrolery WLAN

Sieci WLAN dla:
SMB: Linksys, Zyxel
WLAN: Cambium Networks
Industrial/PoE: Planet
Home: Linksys

%

marży

Tysiące zrealizowanych projektów WLAN
dla szkół, uniwersytetów, administracji,
hoteli, magazynów i ﬁrm.
Hotel Aubrecht Country SPA Resort
Kompleksowe rozwiązanie IT dla jednej z pereł
polskiego hotelarstwa.

Next Business Day w cenie
urządzeń
Dożywotnia gwarancja

eSzkoła Wielkopolska
Ponad 300 szkół z centralnie zarządzanymi
usługami LAN/WLAN/VoIP.

Projekt Platon
Nieprzeciętne rozwiązania
sieciowe

12 uniwersytetów wyposażonych
w profesjonalnie zaprojektowaną sieć WLAN.

Wysoki procent realizacji
projektów
Rozwiązania dla Przemysłu 4.0

30

Referencje:

Dedykowany WLAN do projektu
WIFI4EU i WIFI4PL

Usługi:
Pofesjonalne rozplanowanie sieci WLAN dowolnego producenta.
Audyty sieci bezprzewodowych.
Szkolenia z zarządzania sieciami WLAN.
Konﬁguracja, pomoc w wdrożeniu.
Prekonﬁguracja elementów aktywnych sieci.
Użyczanie zasobów niezbędnych do realizacji wdrożenia - certyﬁkaty.

Storage
Jesteśmy specjalistami w:

Rozwiązania:

Macierze zorientowane na bezpieczeństwo danych:

Dwu kontrolerowe macierze

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Wysoka dostępność (redudantne kontrolery
Active-Active i replikacja synchroniczna)

Do Vmware, Hyper-V i Citrix, zorientowane
na integralność i bezpieczeństwo danych.

Wydajność (cache lub automatyczne pozycjonowanie)

NAS jako serwer aplikacji

Urządzenia QNAP gwarantują ponad 300TB
przestrzeni dyskowej dla urządzeń Cyberknife*
pracujących na oddziałach Radiochirurgi oraz
Radioterapi Helikalnej.

Oszczędność przestrzeni (deduplikacja,
kompresja, kompatkowanie danych)
Integralność i bezpieczeństwo danych
(FreeBSD, system plików ZFS i migawki)
Skalowalność nawet do 1,5 PB przestrzeni
Obsługa iSCSI lub FibreChannel
Uniwersalne serwery plików i aplikacji dla SMB
i użytkowników domowych:

To od Twojego klienta zależy do czego
urządzenie będzie mu służyć.

Prywatna chmura

Migawki

Serwery baz danych, WWW, FTP
Wirtualizacja na NAS (Docker, LXC
i pełne maszyny wirtualne)

Dlaczego FEN:

Serwery NVR

Zwrot rabatu projektowego po przegranym projekcie

Backup appliance

Największy magazyn w PL

Domowe centrum multimedialne

Dedykowany dział handlowy
Szybkie dostawy z magazynów EU (do 2 dni)
Dedykowany inżynier

25

%

marży

Opolska eSzkoła, Szkołą Ku Przyszłości
Dostawa serwerów NAS do 111 placówek
edukacyjnych.

Synchronizacja, udostępnianie linków,
bezpieczeństwo danych przechowywanych
lokalnie.

Chroniące przed przypadkowym lub
celowym uszkodzeniem danych
(ransomware).

Serwery plików

Referencje:

POC
Zabezpieczenie projektów
Wsparcie posprzedażowe
Usługi SRS w cenie urządzenia
Magazyn LAB

Sieć stacji benzynowych
Maszyny wirtulane POS z repozytorium plików
w sieci stacji benzynowych.

Usługi:
Pakiety gwarancyjne.
Gwarancje on-site.
Usługi wdrożeniowe on-site i on-line.
Gwarancje NBD.

Backup
Nakivo to amerykański producent wysokiej klasy
rozwiązań do backupu dla platform ﬁzycznych,
wirtualnych i chmurowych. Zwycięzca w kategoriach
“Best of VMworld 2018” oraz Gold Award for Data
Protection.
Przez 20 kolejnych kwartałów ﬁrma notuje ponad
dwucyfrowy wzrost, a jednocześnie może pochwalić
się 5 gwiazdkowymi recenzjami i satysfakcją klientów
ze świadczonych usług supportu na poziomie 97,3%.

Backup, Replikacja, Odtwarzanie, Site Recovery

Wsparcie środowisk wirtualnych,
ﬁzycznych, chmury
VMware, Hyper-V, Nutanix, AWS EC2,
Windows, Linux

Możliwość uruchomienia na
dowolnej platformie

Szpitale Wielkopolskie

NAS, Linux, Windows, VA, AWS AMI

Oprogramowanie NAKIVO w ponad
30 szpitali w całej Wielkopolsce
zarządzanych za pomocą jednej
konsoli przy użyciu Multi-Tenant.

Oszczędność czasu
Intuicyjny interfejs, brak dedykowanych
konsol i aplikacji do administracji

Oszczędność kosztów
Tańsze od konkurencji, a do tego bez dodatkowych licencji serwerowych, baz MS SQL
oraz program Trade-IN

15

%

marży

50

%

taniej niż
Veeam
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Ochrona KAŻDEGO projektu
Brak „drugich” cen
Wysokie rabaty Trade-In
Licencje EDU/GOV
Zacznij zarabiać na backupie wirtualek,
nawet przy odnowieniach

Veeam

Rozwiązanie typu All-in-One
Backup i replikacja Vmware, Hyper-V

TAK

TAK

Backup instancji AWS

TAK

TAK

Backup do chmury Amazon

TAK

TAK

Backup Nutanix

TAK

TAK

Backup maszyn ﬁzycznych (Windows,
Linux)

TAK

TAK

Backup Oﬃce 365

TAK

TAK

Automatyczna weryﬁkacja backupu

TAK

TAK

Odzyskiwanie maszyn wirtualnych

TAK

TAK

Odzyskiwanie obiektów MS SQL, AD,
Exchange

TAK

TAK

Globalna deduplikacja

TAK

TAK

Obsługa bibliotek taśmowych

TAK

TAK

Obsługa backupu Forever Incremental
i trybu Full Synthetic

TAK

TAK

TAK
TAK

NIE

Intuicyjny interfejs webowy
Możliwość instalacji na NAS

NIE

TAK

TAK

Możliwość instalacji na Linux lub jako
Vmware ova

TAK

NIE

Blokada nawet najmniejszych
projektów

TAK

NIE

Dedykowany dział sprzedażowy

Blokada przy odnowieniach

TAK

NIE

Dedykowany dział wsparcia inżynierskiego

Rabat partnerski przy niezarejestrowanych projektach

NIE

TAK

Licencje TradeIN

TAK

TAK

Licencje Edu

TAK

TAK

od 79 zł

od 149 zł

Możliwość instalacji na Windows

Usługi:

Pomoc Pre-Sales (dobór rozwiązań, sesje webinarium na
życzenie, spotkanie z klientem wspólnie z partnerem, pomoc
w przygotowaniu dokumentacji)
Usługi Post-Sales (wdrożenie onsite, pomoc zdalna,
helpdesk itp.)

Koszt licencji

Wirtualizacja desktopów
Jesteśmy specjalistami w:

Rozwiązania:

Terminale Citrix HDX
Terminale Citrix Ready Workspace Hub
Terminale do środowisk Windows Server (RDP / vSpace)
Terminale VMWare (Horizon View/Blast)

Niskokosztowe, łatwe w zarządzaniu i wydajne stanowiska
komputerowe dla:

Centralne zarządzanie:
Stratodesk NoTouch
PMC Device Management

szkół i uczelni wyższych - pracownie
komputerowe i stanowiska administracji
urzędów i administracji publicznej
call center
biur rachunkowych
stanowisk kasowych, stacjach benzynowych, itp.
dla pracowników biurowych w ﬁrme
każdej wielkości

vSpace
Platforma wirtualizacyjna dla systemów
Window Server i Windows MultiPoint
Server.

Dlaczego FEN:
Gwarancja dwu-cyfrowej marży
Proste wdrożenie.
Polskie wsparcie PoC i post-sales

Referencje:
Bankowość
Wdrożenie 3500 stanowisk Citrix wraz
z platformą zarządzającą NoTouch w dużym
polskim banku.

Polskie szkoły
Prawie 10.000 stanowisk w różnej wielkości
szkołach i uczelniach w całej Polsce, w tym
w szkołach wyróżnionych tytułem Mentor School
w programie Microsoft Partner in Learning
(Gimnazjum w Nowym Tomyślu, ZST
w Radomiu).

Ofﬁce 365 w GOAP Poznań
Ponad 50 stanowisk biurowych pracujacych
w środowisku Microsoft Windows Server oraz
Ofﬁce365.

Security
& Surveillance Solutions
Nasze produkty:

Rozwiązania:

Kamery:

AL

Box / Zoom Box / Micro Box / Bullet / Mini Bullet /
Zoom Bullet / Covert / Pinhole Covert / L-Shape
Pinhole Covert / Fisheye Covert / Cube / Dome /
miniDome / Fisheye Dome / Mini Fisheye Dome /
Hemispheric Dome / Mini Hemispheric Dome /
PTZ / miniPTZ / Speed Dome / Video Encoders /
Video Decoders / EN50155

Dlaczego FEN:

Systemy POS , Heat Mapy, People Counting,
Gender

Deep Learning
To co Nas dziś ogranicza to tylko wyobraźnia –
systemy skalowalne bez górnego limitu, będące w
stanie obsłużyć nawet kilkanaście tysięcy kamer
rozlokowanych na całym świecie.

Business Inteligence

VCA:
Mapy Ciepła / Liczenie Osób / Detekcja Twarzy /
Identyﬁkacja Twarzy / Detekcja Dymu i Ognia /
Zliczanie osób w kolejce / Inteligętne moduły
śledzące pomiędzy kilkoma pomieszczeniami /
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych / Naruszenie stref prywatności / detekcja w trybie rzeczywistym oraz przeszukiwanie materiały wg. ustalonych wzorców (np. kolor ubrania, pojazdu, itc) /
Monitor aktywności pracowniczej / Detekcja
dźwięku / Kontrolowanie tłumu / Zniknięcie
obiektu / i wiele innych

Dedykowany inżynier
PoC
Magazyn LAB
Jedyne w Polsce niezależne centrum
certyﬁkacyjne Dahua
Wsparcie projektowe
Bogate portfolio produktów AI

Klienci:

Wykorzystywane na terenach parkingowych,
placach manewrowych, a także przy
odcinkowym pomiarze prędkości nawet do
200km/h.

Systemy parkingowe

Kamery dla rozwiązań ATM – unikalne
kształty i wysoka jakość obrazu (do 5Mpix).
Najczęstsze wdrożenia to sektor bankowy
i systemy biletowe/parkingowe, a także
urządzenia vendingowe.

Monitoring miejski
Obiekty wielkopowierzchniowe

Inne:
Kontrola dostępu / Priomienniki IR / Obiektywy

Retail
ATM
Transport

55

%

marży

Product Selector ACTi i Dahua
Zapraszymy do skorzystania z wyszukiwarki
rozwiązań ACTi:

www.acti.com/productselector

Product Selector Dahua:

tiny.cc/DahuaSelect

Zasilanie
Jesteśmy specjalistami w:

Rozwiązania:

UPS rack, tower
on-line UPS
batterypack
envirosensory
systemy awaryjnego zasilania
UPS do 160 kVA
EPS - emergency power system
inwertery
watchdogi
PDU - Power Distribution Unit
systemy zarządzania UPS

Systemy podtrzymania zasilania
dla serwerowni

18

%

marży

Dlaczego FEN:

Pomoc w realizacji konferencji, warsztatów i spotkań z
klientami
Marża przy projektach na poziomie 18%

System podtrzymywania próżni.

UPS-y z pełną sinusoidą dla graczy
i innych systemów wymagających Active PFC.

Emergency Power System dla
podtrzymania pomp CO
Możliwości ładowania poprzez agregat skalowane do nieskończonej pojemności.

Usługi:
W ramach usług profesjonalnych wspieramy
partnerów podczas wdrożeń wymagających
specjalistycznych uprawnień.

Zarządzanie systemami zasilania
over IP

Proste i darmowe oprogramowanie

Szkolenia sprzedażowe dla partnerów

Politechnika Poznańska

Ponad 50 modeli, możliwość
dopasowania do każdej instalacji.

Pomoc Pre-Sales (dobór rozwiązań, pomoc
w przygotowaniu dokumentacji)

Sprzęt demo na testy

Dostawa ponad 1000 UPS-ów do podtrzymania
systemu monitoringu GPZ-ów.

Małe UPS-y 600-1000 VA

Możliwość rozszerzenia do 5 lat
gwarancji, również na akumulatory

Usługi Post-Sales (wdrożenie onsite, pomoc zdalna,
helpdesk itp.)

Energetyka - Główne Punkty Zasilania

Dowolnej wielkości do 160 kVA,
z możliwością monitorowania warunków.

Dedykowany dział wsparcia inżynierskiego

Dedykowany dział sprzedażowy

Referencje:

Do zarządzania UPS'ami z funkcjami
wyłączania poszczegółnych maszyn
wirutalnych, czy całych systemów, serwerów
NAS i komputerów stacjonarnych

Green UPS
Opatentowana technologia zmiejszonego
zapotrzebowania na energię elektryczną,
która zabezpieczy Twoje wdrożenie.
CyberPower
VS
PR3000ELCDRTXL2U

APC
SMX3000RMHV2U

BTU

31 BTU/h

184 BTU/h

Pobór prądu

9,20 kW

53,93 kW

50,1 kg

293,8 kg

CO2/rok

Oszczędność

195,91 zł rocznie

AudioVideo

CYPRESS TECHNOLOGY

Jesteśmy specjalistami w:

Rozwiązania:

matryce HDMI, HDBaseT
splittery
switchery
skalery
extendery
konwersja sygnału AV
wzmacniacze audio
artystyczne ściany wizyjne
procesory automatyki budynkowej
odtwarzacze Digital Signage standalone
odtwarzacze digital Signage z systemem
zarządzania treścią
systemy prezentacji bezprzewodowej
instalacyjne przewody i adaptery HDMI,
VGA, DVI, DP i miniDP
przyłącza stołowe

Kompleksowa obsługa projektów AV

ING Bank Śląski S.A.

Pomoc w projektowaniu, konﬁguracji oraz
doborze tańszych i lepszych odpowiedników
do istniejących projektów.

Ponad 120 urządzeń wePresent wraz z centralnym
zarządzaniem w ING Bank Śląski S.A.

Barco wePresent

Teatr VARIÉTÉ w Krakowie

System bezprzewodowej prezentacji AV,
eliminujący okablowanie z każdej salki
konferencyjnej. Umożliwia prowadzenie
prezentacji z PC/Mac oraz urządzeń mobilnych
iOS/Android.

System dystrybucji Audio Video HDMI/HDBaseT
w oparciu o matryce, splittery oraz extendery
Cypress.

Referencje:

Puro Hotels
Bezprzewodowe systemy prezentacyjne
wePresent w hotelach oraz biurze zarządu sieci w Polsce.
Kilkaset przewodów HDMI Unitek w Poznaniu.

Naczelna Izba Lekarska
Wyposażenie sal konferencyjnych.

JTI Sp. z o.o.
Wiodący producent papierosów. Dystrybucja
sygnału audio-video w salach konferencyjnych
realizowana za pośrednictwem urządzeń Cypress.

L'Oréal Polska
Dystrybucja sygnału Audio-Video.

Hotel Aubrecht
Wyświetlanie menu, treści reklamowych oraz
istotnych informacji dla gości..

Akcesoria
Kategorie:
Akcesoria AV
Przewody i przedłużacze
Akcesoria Mobilne
Ładowarki USB
Konwerter USB
Huby USB
Storage USB
PowerBanki

Produkty marki Unitek to szeroka gama
akcesoriów, od przewodów ładujących,
adapterów, światlodowodych przewodów
HDMI, po ładowarki sieciowe i
wieloportowe stacje ładujące.
Wyłączna dystrybucja w Polsce, jakość,
atrakcyjna cena i brak obecności na
popularnych azjatyckich platformach
zakupowych sprawia, że marka szturmem
zdobyła polski rynek.

Akcesoria Benks łączą świetny design,
wysoką jakość wykonania i
atrakcyjną cenę.
Mottem marki jest Leave the thinking
to us, dzięki którym użytkownicy cieszą
się z funkcjonalnych, innowacyjnych
produktów, spełniających wszystkie
potrzeby związane z ładowaniem
urządzeń mobilnych.

Belkin to marka znana z wysokiej
jakości produktów i dużej
rozpozwnawalności na rynku
w segmencie akcesoriów
premium.
Dzięki wszechtronnej ofercie
akcesoriów dla produktów Apple,
komputerów i innych urządzeń
przenośnych, doskonale wpisuje się
w zróżnicowane potrzeby klientów.

30

%

marży

Ładowarka sieciowa
PowerDelivery USB-C 2xUSB

Ładowarka podróżna

HUB USB-C 8w1

Ładowarka samochodowa
z PowerDelivery USB-C

Dlaczego FEN:

Stand z ładowarką dla iPhone,
Apple Watch i AirPods - 3w1

Program kwartalny, dodatkowy zwrot do 4,5%
3 lata gwarancji
10x unitek (10 produktów unitek w koszyku
i darmowa dostawa)
Aplikacja do wyszukiwania produktów,
dostępna na iOS i Android

Kompaktowy powerbank
z dedykowanym konektorem
dla Apple Watch

Dedykowany opiekun
Sprzedaż rozpoznawalnej i znanej marki na rynku
Produkty o bardzo niskim współczynnik RMA
Ponad 250 produktów w ofercie
Stała, duża dostępność produktów na magazynie
w Polsce > 100tys sztuk.

Przewód ładujący 3w1

Powerbank 20.000mAh
z USB-C 2xUSB-A,QC 3.0

Duży wybór przewodów w różnych
standardach i długościach
m.in. 15 cm, 1.2 m i 3m

Usługi profesjonalne / Dedykowane wsparcie

uslugi.fen.pl

Marek Dalke

Łukasz Naumowicz

Łukasz Skibiński

Dedykowany inżynier Sophos. Prowadzi szkolenia
certyﬁkacyjne oraz wspiera naszych partnerów
przy zaawansowanych zagadnieniach doboru
rozwiązań Security.

Dedykowany inżynier QNAP i NAKIVO. Prowadzi
szkolenia certyﬁkacyjne oraz wspiera naszych
partnerów przy zaawansowanych zagadnieniach
doboru rozwiązań Storage oraz Back-up.

Dedykowany inżynier/trener Synology i Dahua.
Prowadzi szkolenia certyﬁkacyjne oraz wspiera naszych
partnerów przy zaawansowanych zagadnieniach
doboru rozwiązań Storage i CCTV.

marek.dalke@fen.pl

lukasz.naumowicz@fen.pl

lukasz.skibinski@fen.pl

Pre-sales

Wdrożenie

Inwentaryzacja

Audyt przedwdrożeniowy
Dobór sprzętu pod projekt
Prekonﬁguracja
Sprzęt DEMO / PoC

Post-sales

Konﬁguracja zdalna
Konﬁguracja on-site

Audyt powdrożeniowy
Szkolenia adminów/użytkowników
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe

