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ilmoitus

Liiketoiminnan digitalisoinnin suunnannäyttäjä
Suuri tuotevalikoima

Tietokonekauppa.fi on luotettava ja asiantunteva kumppani, joka toimittaa kokonaisvaltaisesti IT-laitteet yrityksiin ja koteihin. Tuotteisiin ja palveluihin sisältyvät
mm. työasemat, mobiililaitteet, varmistusratkaisut, verkkolaitteet, tulostimet ja
tarvikkeet sekä ohjelmistolisenssit.
Tietokonekauppa.fi on turkulainen
perheyritys, jolla on yli 15 vuoden kokemus IT-alan laitetoimittajana ja digitalisoinnin palveluyrityksenä.
- Viimeisen viiden vuoden aikana on
tullut uudenlaisia toimintaympäristöjä, ja eri alojen toimijoille on tullut digitalisaation myötä uusia toimintatapoja. Olemme toimittaneet esimerkiksi videokonferenssi-toimintaympäristöjä koulutusalan yrityksiin, sillä niin etätyöskentely kuin etäopiskelu lisääntyvät. Lähivuosina tulevat yleistymään
myös 3D-tulostus sekä virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet erilaisissa käyttötarkoituksissaan, markkinoinnista sekä AV-alan laitteista ja tehotyöasemista
vastaava Satu Lindén kuvailee.

Asiakkaiden näkökulmasta on tärkeää,
että tuotteet ovat saatavilla nopeasti ja
hintataso on edullinen. Tietokonekauppa.fi -verkkokaupassa on yli 50 000
tuotenimikettä.
- Ympäri Eurooppaa ja Pohjoismaita
olevat tavarantoimittajat takaavat kattavan tuotevalikoiman varaosineen. Huoltomme korjaa myös fyysisesti rikkoutuneita tai kastuneita kannettavia. Tablettien ja matkapuhelimien kohdalla korjausta täytyy arvioida erikseen, sillä niiden
korjaaminen voi olla kalliimpaa kuin uuden laitteen osto, Lasse Lindén sanoo.
Myös valvontajärjestelmien kattava
tuotevalikoima löytyy verkkosivustolta.
Asennus ja opastus käyttöönottoon on
saatavilla laajasta palveluvalikoimasta.

Kokonaisvaltaista palvelua
Tietokonekauppa.fi toimittaa tuotteita ja palveluita julkiselle ja yksityiselle
sektorille.
- Asiakkaalta säästyy aikaa ja vaivaa, kun voimme neuvoa ratkaisun
IT-hankintaan tai ongelmaan. Meille voi
aina soittaa, laittaa sähköpostia tai tulla käymään, sillä asiantunteva henkilökuntamme auttaa aina, toimitusjohtaja
Lasse Lindén painottaa.
Palvelut voidaan räätälöidä kaikenkokoisille yrityksille rahoituspalveluista
lähtien. Leasing -laitevuokraus on nykyisin suosittu tapa hankkia käyttöön
tietokoneet ja oheislaitteet laadusta tai
tehosta tinkimättä, ilman oman pääoman käyttöä.
Laitteet ovat sopimuskauden aikana
helposti vaihdettavissa uusiin tai päivi-

Tietokonekauppa.fi palvelee asiakkaitaan yhtä lailla verkkokaupassa kuin Itäisen Pitkänkadun myymälässäkin. Kuvassa
Niklas Kalliotie, Emil Oksanen, Satu Lindén, Henri Lindén ja Lasse Lindén.
tettävissä, jolloin kuukausimaksu elää
hankintojen mukaan. Laitteet palautuvat sopimuskauden jälkeen takaisin laitetoimittajalle, tai ne voidaan lunastaa
itselle sopimuskauden loputtua.
- Yritysmyyntimme on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Asiakkaamme
ovat olleet tyytyväisiä nopeaan ja joustavaan palveluun, yritysmyynnistä vastaava Henri Linden kertoo.

- Räätälöidyt työasemat pitävät pintansa, sillä ne voidaan suunnitella juuri oikeaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Erilaiset ohjelmistot voivat vaatia tietokoneelta monenlaista prosessointitehoa. Suunnittelutoimistot ostavat meiltä räätälöityjä työasemia, sillä parhaan
vastineen saa, kun tietokone toteutetaan juuri oikeaan käyttötarkoitukseen
ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yrityksellä on vahva Linux -tuntemus.
- Asennamme Linux ja Windows
-pohjaisia palvelinympäristöjä sekä lähiverkkoratkaisuja, tarvittavia verkon suojauslaitteita unohtamatta. Lähitukemme
auttaa koko Varsinais-Suomen alueen.
Palvelumme ovat erittäin laajat, räätälöitävissä joustavasti asiakkaiden tarpeisiin ja toteutettavissa ilman määräaikaisia sopimuksia, Henri Lindén korostaa.
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