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Hieronder het complete profiel en de kaartgegevens voor deze partner.
Klik terug naar resultaten om terug te gaan naar de resultatenlijst.

Partnergegevens
DOMATICA
Tel: +32 (0)16 50 34 52
Fax: +32 (0)16 50 34 53
Email: archive@domatica.be
Klik hier voor kaart
Specialisaties and certificaties

HP Certificaties

Geen specialisaties beschikbaar

Verticale markten
Afzonderlijke Productie
Dienstverlening
Financiële Diensten
Gezondheidszorg
Gouvernement
Landbouw, Mijnbouw en Bouw
Onderwijs
Proces Productie

Zoekresultaat op kaart
De gevraagde locatie bevindt zich in het midden van
deze kaart met het "hp" logo.
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verklaring pictogram
HP Accredited Integration Specialist: deze partner werkt met HP Certified
Professionals die hebben bewezen dat ze over de nodige expertise beschikken
om platformen, besturingssystemen, storage- en applicatiecomponenten te
integreren bij het ontwerpen, ondersteunen en integreren van specifieke
netwerkoplossingen op bedrijfsniveau.
HP Accredited Presales Consultant: Deze partner werkt met
technologiespecialisten die ervaring hebben met omvangrijke
bedrijfsomgevingen. Partners die deze professionals in dienst hebben, zijn
perfect in staat de zakelijke behoeften van de klant te definiëren en vervolgens
de bedrijfsoplossing op basis van HP-technologieën in een gespecialiseerd
domein (bv. XP Storage, Superdome) te plannen en te ontwerpen. Ze helpen de
klanten meer inzicht te krijgen in de complexe aspecten van een modern netwerk
en stellen geloofwaardige oplossingen voor op basis van HP-producten die zijn
afgestemd op hun zakelijke behoeften.
HP Accredited Presales Professional: deze partner heeft pre-sales
technologieprofessionals in dienst met gespecialiseerde kennis van de
beschikbare HP-producten en oplossingen die geschikt zijn voor uw bedrijf. Deze
partners zijn in staat oplossingen op basis van HP-techologieën te plannen en de
klant met kennis van zaken te adviseren over complete oplossingen (inclusief
applicaties, platformen, besturingssysteem, storage, netwerk- en optionele
componenten), die zijn afgestemd op zijn huidige en toekomstige strategische
zakelijke behoeften.
HP Accredited Platform Specialist: deze partner werkt met professionals die over
de nodige accreditaties beschikken om hardware maintenance en support te
bieden om de HP-systemen voor consumenten en bedrijven opnieuw op het
oorspronkelijke operationele niveau te brengen.
HP Accredited Sales Consultant: deze partner beschikt over werknemers
beschikt met gespecialiseerde technologische of commerciële kennis in een
bepaalde verticale markt. Ze zijn grondig vertrouwd met het productgamma van
HP en zullen de juiste HP enterprise –producten en diensten correct positioneren
en aanbevelen om u een oplossing aan te bieden die aansluit bij uw zakelijke
behoeften en vereisten.
HP Accredited Systems Engineer: deze partner beschikt over professionele
medewerkers met de training, expertise en accreditatie die nodig zijn om een
complexe oplossing op bedrijfsniveau te ontwerpen, te integreren en te
ondersteunen, inclusief platform, besturingssysteem, storage, netwerk- en
optionele componenten. De partner is vertrouwd met de schaalbaarheid van de
HP-oplossingen en wendt ze aan om aan de behoeften van bedrijven en
zakelijke klanten te voldoen.
HP Accredited Sales Professional: deze partner beschikt over verkopers die
professioneel kunnen anticiperen op uw IT-behoeften en de geschikte HP
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enterprise-oplossing zullen aanbevelen voor uw zakelijke behoeften en vereisten
op basis van hun grondige kennis van de HP-producten.
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