
Value Added Distributor 



• Opatentowane technologie – super wydajność i roaming 

• Wyłączna dystrybucja – pełna ochrona projektu i wysoka marża dla partnera (nawet 30%) 

• Pełne wsparcie techniczne – inżynierowie i trener MCE  

• Wybrane przez Polskie uczelnie – 16 uniwersytetów w Polsce 

• Sieć WIFI dla Twojej Szkoły – ponad 200 szkół w Polsce 

• Dodatkowa marża  

• programy partnerskie i promocje, w których można zdobyć dodatkową marżę 

• Wsparcie przed i po wdrożeniowe  

• czterech inżynierów Cisco w tym (CCNA, CCNP) 

• Wypożyczanie certyfikatów do przetargów  

• możliwość użyczenia inżyniera wraz z certyfikatem do przetargu 

• Oficjalny kanał – zaświadczenia od Cisco, sprawdzanie SN 

• Certyfikacje SELECT – Szkolenia i pomoc w zdawaniu egzaminów na partnera Select 

• Darmowe wsparcie techniczne – pakiety FEN CARE PACK FREE 

• Darmowe pakiety gwarancji – 3 lata gwarancji + 1 rok NBD dla rackowych gratis 

• Szkolenia – handlowe i techniczne sesje webex (fen.pl/webex) 

• Własne centrum serwisowe  

• diagnoza i naprawa na miejscu w Polsce, znacznie krótszy czas realizacji zlecenia. 

• Ochrona projektów – wysoka marża dla partnera 

• Światowej klasy macierze – na rynku od 1995r.  

• Szerokie portfolio– FiberChannel, SCSI, iSCSI, SAS, 

• od 12 do 24 dysków w jednej obudowie + JBOD do 120 dysków 

• Aplikacje – monitoring IP, bezpieczeństwo, szpitale, Video. 

• Wsparcie przy wdrożeniu – kadra inżynierów FEN 

• Zastępują każdego producenta – moduły światłowodowe mogą być zaprogramowane na 

każdego znanego producenta – CISCO, JUNIPER, HP, DLINK i wielu innych 

• Super niska cena – wysoka marża dla partnera  

• 5 lat gwarancji 

• Terminal - wirtualny pulpit Windows/Linux za ułamek ceny komputera 

• Pełna obsługa lokalnych urządzeń USB - pamięci, kasy fiskalne, ekrany dotykowe, czytniki 

kodów / smartcard, drukarki 

• Idealne rozwiązanie dla szkol, biur, urzędów, szpitali, aptek, restauracji 

• Wyłączna dystrybucja = bezpieczny projekt i godziwa marża dla partnera 

Zestaw kontroler + 15 AP 

MC1550 + 15xAP1010i + roczny support  

GPL 12.838$ PROMO 5995$ (53% rabatu) 

więcej: www.fen.pl/meru 

Zestaw kontroler 5 AP 

CT2504 + 5xCAP1602i 

GPL 4770$ PROMO 1908$ (60% rabatu) 

więcej: www.fen.pl/wlan 

| promocje | 

www.fen.pl/wlan | www.fen.pl/merunetworks | www.nowapracownia.edu.pl | www.fen.pl/qnap | www.fen.pl/isa  
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• Własny procesor obrazu A1 – Amazing NO.1  

         (dzięki niemu- znakomita jakość obrazu + atrakcyjna cena kamer) 

• Oprogramowanie do 100 kanałów (przy zarejestrowanych projektach za darmo) 

• Systemy klienckie na smartphony i PC 

• Program partnerski – ACTi Elite Partner Intensive Program 

         dodatkowe rabaty i darmowy udział w szkoleniach 

• Rejestracja projektów – bezpieczny projekt i godziwa marża dla partnera 

• Narzędzia dla projektantów/Instalatorów  

         ułatwiające dobór sprzętu i zaprojektowanie systemu monitoringu wizyjnego 

• Niezawodność - do standardowej gwarancji można dokupić dodatkowe 5 lat rozszerzenia 

• Zaawansowany system do rejestracji obrazu z kamer różnych producentów.  

         Umożliwia tworzenie systemów hybrydowych (z kamerami analogowymi). 

         Darmowy do kamer GeoVision 

• Inteligentna analityka obrazu 

• Darmowe systemy klienckie na smartphony i PC 

• Ponad 70 modeli różnych kamer IP 

• System umożliwiający tworzenie profesjonalnych ścian wizyjnych 

• System do rozpoznawania tablic rejestracyjnych 

• Systemy kontroli dostępu i POS – nadzór kas fiskalnych w punktach sprzedaży 

 

 
• Wyłączna dystrybucja w Polsce = bezpieczny projekt i godziwa marża dla partnera 

• Kamery IP oferujące doskonałą jakość obrazu - wyższa półka dla wymagających 
 

• Współpraca z większością producentów systemów rejestracji obrazu na rynku: 

Exacq Vision, QNAP, Koukaam, GeoVision i wszyscy pozostali liczący się producenci 
 

• Niezawodność - standardowe kamery 3 lata gwarancji, seria Alliance 5 lat 

gwarancji w standardzie. 

 

Do wszystkich wymienionych powyżej kamer możesz dobrać/ zamienić istniejące obiektywy.  

 

EVETAR - sprawdzone obiektywy megapikselowe do kamer z naszej oferty.  

Dedykowany BLOG z nowościami  

 

www.fen.pl/monitoring 
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http://fen.pl/monitoring/ 

http://acti.com/ProjectPlanner/ 

http://www.acti.com/support/productmatrix/productMatrix.asp 

https://exacq.com/config/ 

 

 

 

• Stabilny system do rejestracji obrazu z nawet 128 kamer IP na jednym serwerze 
 

• Wykorzystywany na dużych i wymagających obiektach min. Stadion Piasta Gliwice, 

Stadion Cracovii itp. 
 

• Rozbudowany kalkulator ułatwiający dobór odpowiedniego rejestratora i storage 

pod konkretny system 

• Ponad 200 modeli wspieranych kamer IP różnych producentów min. ACTi, Iqeye  

• Wsparcie przy wdrożeniu – dział supportu FEN 

• Wyłączność w dystrybucji na Polskę = bezpieczny projekt i godziwa marża dla partnera 

• Najmniejsze rejestratory wielkości obudowy na dysk 

• Wydajne  - można obciążyć wszystkie kanały kamerami fullHD, 15 kl/sec, bitrate 4MB 

• Darmowe systemy klienckie na smartphony 

• IPCorder Group – system do łączenia wielu IPCorerów w jeden system 

• Można używać innych przeglądarek niż IE 

• Współpraca z kamerami ACTi, Iqeye i innymi znanymi producentami 

• Niski pobór energii 

• NETIO – listwa sieciowa do zdalnej kontroli zasilania podpiętych pod nią urządzeń 

• Otwarta platforma rejestracji obrazu z różnych kamer IP  

         współpraca z 73 producentami kamer IP 

• Inteligentna analityka obrazu 

• Darmowe systemy klienckie na smartphony 
 

• Możliwość użycia przeglądarki IE do zarządzania do 128 kamerami IP z różnych 

Viostorów 

• CMS do zarządzania wieloma Viostorami 

• Bogaty wybór różnych sieciowych rejestratorów obrazu  

• Obudowy typu RACK i Tower 

• Wydajny i stabilny system rejestracji  

• Niski pobór energii 

 

POMOC PRZY PROJEKTOWANIU SYSTEMU I DOBORZE SPRZĘTU – DZIAŁ MIP 

 

 WSPARCIE PRZY PREZENTACJI I WDROŻENIU SPRZĘTU – DZIAŁ SUPPORTU FEN 
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Unitek najlepsze akcesoria do notebooka/ telefonu/tabletu 

• Uznana marka: wyborowa jakość i design akcesoriów 

• Wyłączny dystrybutor: dajemy zarabiać – Program Marża za Target +3%  

• Rynkowe Bestsellery: Y-105, Y-1031, Y-5301, Y-3022. 

• Najtańsze na rynku akcesoria USB 3.0: kontrolery, huby, czytniki, stacje dok. 

• Nieograniczone wsparcie producenta.  Wymyśl akcję – my załatwimy pieniądze 

iD4Mobile:  Apple i Android godzimy wodę z ogniem 

• Własna marka! 

• Unikatowe produkty – znikoma konkurencyjność: iD-iPadTV, iD-AndroidTV  

• Dajemy zarobić, wysoka marża, akcje na wyłączność 

• Produkty docenione przez specjalistów: iMagazine, Android User 

•        Wyłączna dystrybucja – gwarancja marży i zabezpieczony projekt partnera   

•        Jedyny Green UPS na rynku – duże oszczędności energii, bezpiecznik do SIWZ 

•        Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat w projektach 

•        Ubezpieczenie podłączonego sprzętu aż do 100K EUR (Upsy biznesowe) 

Bogata i całościowa oferta na UPSY 

Zrób porządek w swojej dyskografii 

  

Y-1039C i Y-2332 za grosze 

Etui z klawiaturą iD-Mikey 

Wkrótce w sprzedaży 

iUPS: 

kupuj UPSy CyberPowera i wymień 

punkty na iPada Mini.  Wystarczy 

kupić 10 UPSów i iPad jest Twój.   

Marża za Target: 

Już od 10.000 kwartalnie.  

Zakup 10 najpopularniejszych 

produktów Uniteka = transport 

gratis. 

GPS na rower: 

Kup jednorazowo 10 sztuk iD-

AndroidTV, a otrzymasz rabat 20% 

na rowerowy komputer z GPS – 

GR-260 Lite. 

sales@fen.pl 
Akcesoria 



W czym możemy pomóc: 

• Dobór sprzętu do wymagań partnera 

• Weryfikacja zapytań przetargowych SIWZ 

• Konsultacje z zakresu urządzeń dostępnych w naszej ofercie i ich funkcji 

• Wsparcie klienta zdalne 

• Wsparcie klienta onsite 

• Organizacja szkoleń zarówno online(webex), u nas w firmie oraz u klienta 

• Tłumaczenia instrukcji i tworzenie HowTo 

• Wypożyczenia sprzętu dla Partnerów 

Łukasz Naumowicz – Technical Support Manager 

•   Specjalizacja : Sieci/Serwery 

•   Marki produktów: Allied Telesis, Firetide, Meru Networks, Ncomputing,  QNO, Supermicro, Xgiga 

•   Certyfikaty: CCNA, MCE, MCSE, MCDE 

Adam Radziejewski – Technical Support Specialist 

•  Specjalizacja: Akcesoria/GPS/Multimedia/Storage/UPS 

•  Marki produktów: Arena, Awind, Cyber Power, Dexatek, Holux, Not Only TV, PQI, Power Walker, Transcend, QNAP TS, Unitek 

•  Certyfikaty: CAP, MCE  

Mateusz Zapotoczny – Technical Support Specialist 

•  Specjalizacja: Monitoring IP 

•  Marki produktów: Acti, Avtech, ExacqVision, Evetar, Geovision, IQEye,  Koukaam, QNAP VS, Scene, Vivotek 

•  Certyfikaty: IQeye IQU Certification, ACTi ACE Certification, exacqVision Technical Training  

Wsparcie dla produktów Cisco  

Marek Dalke - CTO/Cisco Engineer  

•   Certyfikaty: Small Business Foundation Engineer, CCNA R&S, CCNP R&S, CCNA Security  

Michał Czyżewski - Cisco Engineer 

•   Certyfikaty: CCNA R&S, CCNA Security, CCDA, CCDP, CCNP R&S, Cisco Express Foundation for Field Engineers, Cisco SMB Engineer, 

                       

support@fen.pl 

cisco@fen.pl 

http://help.fen.pl 

Support 



www.fen.pl 


