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Vse pod eno streho
.. Si ob obisku spletne trgovine želite preizkušenih produktov z najmanj enim letom garancije, tudi ko je govora o rabljeni ali obnovljeni
opremi? Poleg tega pa nekoga, ki se poleg prodaje opreme ukvarja tudi z načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem omrežij ter opreme, spletnimi gostovanji ter gostovanji strežnikov? ..

Manjša in srednje velika podjetja pogosto potrebujejo ponudnika celostno povezanih storitev pod eno streho. Prodaja ugodne in zanesljive IT in računalniške opreme ter najem naprednih spletnih rešitev, kot so namenski strežniki
in sistemska administracija, so kot nalašč zanje. V
tem pogledu je zanimiva tudi rabljena ali obnovljena strežniška oziroma IT oprema, po možnosti preizkušena in vsaj z enoletno garancijo.
specializirani za rabljeno in obnovljeno
opremo

Prav to nudijo v podjetju iSERVER, kjer že 10 let
pod blagovno znamko Strezniki.net skrbijo za
prodajo, implementacijo ter vzdrževanja infrastrukture kot specializiran ponudnik predvsem
rabljene in obnovljene, pa tudi nove strežniške
oziroma IT opreme. Preko blagovne znamke Si-Shell.net pa poskrbijo tudi za vse vrste spletnih
gostovanj. So edini ponudnik, specializiran za
tovrstno rabljeno opremo.
Glede na to, da se v prvi vrsti ukvarjajo z rabljeno in obnovljeno opremo, jo seveda tudi odkupujejo in posredujejo pri prodaji. Večino zaloge
imajo v svojih skladiščih, zato lahko opremo, na-

ročeno na spletni strani Strezniki.net na svojem
naslovu pričakujete že dan po naročilu. Če izdelka nimajo na zalogi, ga ne boste čakali prav dolgo, predvidoma tri dni. V spletni trgovini boste
našli vse, kar potrebujete: HP, Dell, IBM strežnike,
vrsto mrežne opreme in komponent – od mrežnih kartic, pomnilnikov RAM, ventilatorjev, tr-

dih diskov, osnovnih plošč, grafičnih kartic, delovnih postaj (workstationov) …

Boljša, hitrejša ter ugodnejša rešitev
V podjetju se poleg prodaje opreme ukvarjajo
tudi z načrtovanjem, izvedbo in vzdrževanjem
omrežij ter opreme, spletnimi gostovanji in gostovanji strežnikov. Njihov cilj je vsak trenutek
zagotoviti boljšo, hitrejšo ter ugodnejšo storitev
in produkte.
Vse izdelke lahko osebno prevzamete in plačate
tudi na obroke preko plačilnih kartic Diners v
poslovalnici v Celju, sprejemajo pa tudi druge
plačilne kartice, kot so Mastercard, Visa in Maestro. Poleg tega nudijo ugodne plačilne pogoje
preko operativnega Grenke Leasinga. Za več informacij in vso ponudbo pa obiščite spletno
stran Strezniki.net. 			
(P.R.)
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