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Het Comstor aanbod
Comstor, een divisie van de Westcon Group, is een
klantgerichte “specialty distributor” die “waarde”
toevoegt aan hi-tech producten op het gebied van
netwerken en telecommunicatie. Daardoor kan
Comstor u totaaloplossingen aanbieden, inclusief
technische ondersteuning, training, tools, configuratie
en ondersteunende programma’s. Door dit alles
stellen wij u in staat nog succesvoller in de markt te
kunnen opereren.

De voordelen van Comstor
Comstor is als global distributor werkzaam in Noorden Zuid-Amerika, Europa, Zuid-Oost Azië, Australië
en Zuid-Afrika. Dankzij een grondige technische
kennis en jarenlange ervaring op het gebied van
netwerken en convergentie, zorgt Comstor voor de
juiste begeleiding van u, als reseller, gedurende uw
gehele verkoopproces. Deze begeleiding bestaat uit
advies, ontwerp, implementatie en ondersteuning
bij alle mogelijke netwerk-, telecommunicatie- en
convergentieprojecten.

Strategie
Bij Comstor weten we uit ervaring dat “focus” de
sleutel is tot succes. Onze unieke aanpak vormt de basis
van onze strategie. Wij investeren continu in kennis en
training van onze medewerkers, waardoor onze hoog
opgeleide Specialty Product Specialisten voor Spraak,
Convergentie, Beveiliging, Netwerk Management,
Mobility en draadloze netwerkoplossingen u ten dienste
staan.

Klantenservice
Klanten hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt.
Bij ons heeft u dat. Binnen ons professionele team van
account managers heeft u steeds uw eigen aanspreekpunt.
Het is ons doel uw organisatie te laten groeien en dat
doen we door u een kwalitatief hoogstaande service te
garanderen.

OneVoice

Current Analysis

SalesVision

Met OneVoice stelt Comstor de resellers in staat om
op een betrouwbare manier de stap te maken naar de
wereld van IP Communicatie.

Current Analysis voegt belangrijke „data bronnen“
samen in één overzichtelijke database. Door de
informatie te filteren via een team van analisten en
branche specialisten onstaat er een bron van relevante
informatie die u kunt gebruiken voor uw bedrijf. Dit
betekent concreet dat het niet langer noodzakelijk is
om uren te besteden aan het analyseren van marktonderzoeken en het vinden van de juiste informatie.

SalesVision is een krachtige web tool in de vorm van een
DVD, die u in staat stelt om op een snelle en eenvoudige
manier multimedia presentaties samen te stellen die
u kunt afstemmen op een zeer specifieke doelgroep.
Deze manier van presenteren helpt u om sneller zaken
te doen en levert zodoende tijdbesparing op.

Met OneVoice ontvangen de
Comstor klanten:
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

Sneller zicht op zakelijke kansen in een
snelgroeiende markt
Diepgaande technologische kennis
Toegang tot krachtige hulpmiddelen voor 		
potentiële klanten en beheer
Differentiëren van verkoop-tools voor multimedia
Opleiding voor het verkopen van technologische
oplossingen
Marktanalyse en -rapporten

Professional Services
➤➤

➤➤

Technische ondersteuning voor traditionele 		
telefonie, VoIP, Security, VPN, Wireless LAN, 		
Content Delivery en Netwerkbeheer
Ervaren en gecertificeerd team van technici en
ondersteunend personeel

OneDefense
OneDefense stelt de resellers in staat om op een
betrouwbare manier de stap te maken naar de wereld
van IP Security en daardoor totaal oplossingen aan te
kunnen bieden.

➤➤

➤➤

Met OneDefense ontvangen resellers:

➤➤
➤➤

Sneller zicht op zakelijke kansen in een
snelgroeiende markt
Verbeterd begrip van marktvoorwaarden
Diepgaande technologische kennis

LeadVision is een lead management programma
waarmee Comstor leads kan beheren en u leads kan
aanleveren. U kunt deze applicatie ook gebruiken om
uw eigen leads in op te slaan en op te volgen. Uiteraard
respecteert Comstor deze leads en blijven zij volledig
eigendom van u.

MarketVision
Training Services

➤➤

LeadVision

➤➤

Via een Tele-track, eventueel met web
conferencing, is het zeer eenvoudig om
kennis te maken met de nieuwste producten en
technologieën
Future Track seminars zijn GRATIS multi-vendor
trainingen / sessies: on-site training, live training
en productdemonstraties
Breakfast Clubs zijn informele seminars voor
uw sales en pre-sales personeel en dat op 		
verschillende locaties

Compass E-Commerce
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

Het gemak van on-line bestellen
Checken van real-time beschikbaarheid van 		
producten
Bestellingen volgen via het web: order tracking
RMA faciliteit: RMA’s kunnen online ingegeven
worden

➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

Web design / Internet marketing
Ontwikkeling promotiemateriaal
Grafisch design en logo ontwikkeling
Print services
Assistentie bij uw deelname aan beurzen /
open huis
Mailings

