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Veracomp

Celostne IT rešitve
..Veracomp Slovenija je del skupine Veracomp, ki posluje na področju CEE regije, ustanovljena pa je bila leta 1991 v Krakowu na
Poljskem..
Avtor: Aleksandar Stančin

Žiga Benedik, Trend Micro

Če pogledamo suhoparne statistične podatke,
skupina pokriva 17 držav, zaposluje preko 300
zaposlenih in ustvarja konsolidirani promet v
znesku 300 milijonov USD. Med pomembnejšo
statistiko za leto 2016 je več kot 500 potopov z
jeklenko, prebranih več kot 2500 knjig in odigra
nih 40000+ ur FIFE. Naši hobiji so to kar si, poleg
ponudbe vrhunskih rešitev, delimo z našimi par
tnerji. Smo tudi veliki kofetkarji.
Dejavnost Veracompa je Value Added Distribu
tion, to je distribucija z dodano vrednostjo, ki se
kaže kot predprodajna podpora, logistika, finan
ciranje ali nudenje celovitih rešitev izključno
preko partnerske mreže.
Naša vizija je postati t. i. trusted advisor za naše
partnerje za vsa IT vprašanja, ki jih lahko imajo.
Ponudba rešitev je zaradi pozorne izbire vodil
nih rešitev na trgu v posameznih segmentih

Izobraževanja za partnerje

usmerjena prav v to smer, to pa so rešitve za
omrežja, varnost, podatkovne centre in infra
strukturo. V ponudbi so rešitve podjetij kot so
Hewlett Packard Enterprise, Red Hat, F5 Net
works, Trend Micro, Polycom, Symantec in mno
gi drugi. Celoten seznam je dostopen na naši
spletni strani veracompadria.com.
Veracomp je v Sloveniji prisoten od leta 2013,
trenutno imamo majhno, ampak zelo vredno in
fokusirano ekipo v naši pisarni na Dunajski cesti
v Ljubljani. Dejan Trop in Aleš Žalig, naša Busi
ness Development Managerja, sta zadolžena za
razvoj poslovanja posameznih produktnih linij,
za seboj imata dolga leta izkušenj na IT trgu in
sta vam na voljo. Tu so še Anto Lovrinović, inside
sales ter Mateja Žlebnik, operations manager, ki
je zadolžena za finance in logistiko ter kolega
Saša Obajdin in jaz kot direktorja.
Centralna točka dogajanja je omenjena pisarna s
prostori za delavnice in izobraževanja, ki jih orga
niziramo. Želja je okrepiti aktivnosti povezane s

popularnimi temami, naj gre za izzive na področ
ju varnosti, skladnosti, zakonskih regulativ ali za
teme povezane z optimizacijo infrastrukture in
migracijo v oblak. Zanimajo nas vaše ideje, pro
blemi in potrebe, ki jih imate, da vam lahko po
magamo s kakovostnimi predlogi in hkrati dvig
nemo kakovost naših storitev na višjo raven.
Poleg podjetja Veracomp Slovenija v Adriatic re
giji poslujejo še tri povezane članice skupine in
sicer na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Herce
govini. Sinergijo sodelovanja znotraj regije do
segamo preko deljenja znanja, informacij in spe
cializacij glede na specifične zahteve. Regional
no, Veracomp Adriatic šteje 33 zaposlenih.
To priložnost želimo izkoristiti in vas povabiti v
naše prostore na kavo in kozarček prijetnega
pogovora o IT ali non IT temah.
Vsekakor se oglasite, po telefonu na 01 292 76 50
ali preko spletne pošte na prodaja@veracomp
-adria.com, obiščete pa lahko tudi naš blog https://
veracompadria.com/sl/category/blog-si/.
(P. R.)
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