PREDSTAVITEV

Alterna Intertrade in Belkin
..Podjetje Alterna Intertrade je že dalj časa uvoznik in distributer izdelkov
podjetja Belkin, ameriškega proizvajalca zunanje strojne računalniške
opreme in komunikacijske infrastrukture za osebne računalnike in
zabavno elektroniko..
Uspešno sodelovanje sta podjetji nadgradili
z dogovorom, s katerim je Alterna Intertrade
postal edini pooblaščeni servis za Belkin v
Sloveniji. Kupci Belkinovih izdelkov dobro
vedo, da so le-ti zelo zanesljivi, proizvajalec
pa je prav tako trdno prepričan v njihovo
kakovost, zato za večino nudi kar doživljenjsko garancijo. Sicer Belkinov nov evropski
distribucijski center z 20.000 kvadratnimi
metri površine velja za enega najsodobnejših na starem kontinentu, velik pomen dajejo prav doseganju in vzdrževanju visokih
kakovostnih nivojev (vsaj ISO 9001:2000
ali boljši). V redkih primerih, ko Belkinov izdelek ne deluje po pričakovanjih, pa Alterna
Intertrade ne izvaja popravil, temveč sporni
izdelek še isti dan brezplačno zamenja z
enakim ali, če ta morda ni na voljo, kar z
boljšim.

Alternin servis za Belkin skrbi tudi za
povračilo škode na vsej računalniški in
telekomunikacijski opremi, ki bi utegnila nastati ob izrednih dogodkih kljub uporabljeni
Belkinovi prenapetostni zaščiti. Primeri, ko
bi ta odpovedala so zares izjemno redki,
vsem maloštevilčnim upravičencem pa sta
Alterna Intertrade in Belkin povrnila vso škodo v okvirih jamstva posameznega stikala
prenapetostne zaščite.

Podjetje Belkin je od leta 1982, ko
so začeli s tremi zaposlenimi v garaži
stanovanjskega bloka, ob stalni rasti postalo svetovno podjetje z več kot 1.200
zaposlenimi. V finančnem letu 2004 so
ustvarili 750 milijonov dolarjev prodaje,
od tega 190 milijonov v Evropi. Veliko pozornosti namenjajo raziskavam in razvoju
kakor tudi oblikovanju in kontroli kakovosti
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izdelkov in proizvodnih procesov. Vlaganje
v nove tehnološke postopke in izvirne
rešitve Belkinovih strokovnjakov se seveda
poznajo tudi na samih izdelkih, ki pogosto
s svojimi lastnostmi izstopajo iz konkurenčnega povprečja.
Med Belkinovimi izdelki so USB 1.0 in
USB 2.0 razdelilci (hub),
FireWire vmesniki in
razdelilci ter kartice PCI,
delitvene naprave in kabli
za lokalna omrežja (LAN)
in brezžične povezave,
omrežna strojna oprema
in dodatki, oprema za
Bluetooth in računalniške igre, prenapetostne
zaščite in sistemi neprekinjenega napajanja,
stikala za tipkovnice,
miške in video, dodatki
za mobilne telefone, dlančnike ter namizne
in prenosne računalnike kakor tudi širok
nabor kablov za povezovanje računalnikov
ali avdio-vizuelne strojne opreme. A ker
slike povedo več kot tisoč besed, si nekaj
zanimivih Belkin rešitev kar oglejte. (P.R.)
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