פרופיל חברה

א.ס.סקיי מתמחה במתן ייעוץ ,שירות ומכירה ישירה בתחומי המולטימדיה ,מחשוב והדפסה
בארגונים ובתי עסק.
החברה הוקמה ע"י מני סקולניק אשר מתמחה בתחום המחשוב המולטימדיה וההדפסה עם ניסיון
עשיר בניהול פרויקטים כגון מכרזי חשכ"ל ומכרזי ארגונים גדולים בתחומים הנ"ל במגוון תצורות:
ייעוץ ,שירות ומכירה ישירה.
החברה נותנת מענה ללקוח באינטגרציה מלאה ,החל משלב הייעוץ והמכירה של מוצרי המחשוב
המולטימדיה וההדפסה ועד להתקנתם בפועל תוך מתן שירות שוטף לאורך הזמן.
הצורך המיידי של הלקוח בשילוב הגורמים המקצועיים תוך מתן מענה אפקטיבי ,מקצועי יחד עם
מחיר אטרקטיבי יוצרים סביבת עבודה נוחה על פי דרישות הלקוח .

א.ס.סקיי מבצעת יעוץ מכירה ושירות בתחומים הבאים:
ייעוץ בתחום המולטימדיה ,המחשוב,
ההדפסה וההדמיה .ליווי מקצועי
להכנת מכרז.

מכירה ,השכרה והצבה של
מדפסות ומכונות צילום .מדפסות
בפורמט רחב ומדפסות הזרקת דיו.

מסכי מחשב ,מחשבים
ניידים/נייחים ,טאבלטים,
מסכי  TVמקצועיים.

תוכנות מדף .פיתוח תוכנות לפי
דרישת הלקוח .תוכנות שליטה
ובקרה ,חיסכון והתאששות מהירה
למחשבי קצה.

חדרים ובתים חכמים ,לוחות
אינטראקטיביים ,פודיומים למרצים,
מערכות וידאו קונפרנס ,מקרנים
עסקיים/קולנוע ביתי.

ציוד היקפי למחשב מרמת
הכבילה ועד לעכבר ומקלדת
ומה שביניהם.

ציוד אבטחה לעסק כגון מצלמות
אבטחה גלויות סמויות וכו'.
ה י י ע ו ץ  ,ה ש י ר ו ת ו ה מכ י ר ה מ תב צ ע י ם ע " י א נ ש י המקצו ע הטובים ביותר בשוק !
א.ס.סקיי מבצעת מבצעת מכירה ושירות מול משרדי ממשלה ,המגזר החינוכי ,העסקי והפרטי
ומוסדות אקדמיה.
א.ס.סקיי מבצעת שירותים בתחומים השונים בצורה המקצועית והטובה ביותר ,בין היתר
בתחום ההדפסה חדרים חכמים ומערכות מחשוב מתקדמות במשרדי ממשלה ומוסדות חינוך
על שלוחותיהם בכל רחבי הארץ  .בין לקוחותינו :כנסת ישראל ,משרד ראש הממשלה ,לשכת
העיתונות הממשלתית ,האוניברסיטה העברית ,רשות המיסים ,מס הכנסה ,שע"מ ,רשת הגנים
של מעיין החינוך ,משרד הדתות ועוד.
א.ס.סקיי בעלת יתרון משמעותי בשוק כיום מאחר והיא מאגדת בתוכה מגוון רחב של חברות
וספקים מקצועיים ונותני שירותים ככוח קנייה גדול בערכי השרות והמכירה מול הלקוח בקניה חד
פעמית או קטנה .כחלק מכוח הקניה הגדול ,א.ס.סקיי דורשת מכלל העובדים ,החברות ,הספקים
ובעלי המקצוע ,שרות ברמה הגבוה ביותר ואמינות מדרגה ראשונה.
א.ס.סקיי שמה כדגל מול עיניה את הצורך במתן שירות אמין ומקצועי ולכן אנו מתחייבים לתת
את השרות הטוב ביותר ללקוח ולשמור על רמת אמון גבוה ומערכת יחסים נכונה יחד עם הלקוח,
בנוסף החברה מתחייבת ללקוח לספק לו את הצורך הנכון על פי דרישתו.
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