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Đại diện tập đoàn Tyco Electronics trao quà tặng kỷ niệm 12 năm cho NSP

  

Sau 12 năm thành lập & phát triển, NSP đã không ngừng hoàn thiện & chứng tỏ
mình là một trong những nhà cung cấp thiết bị hạ tầng mạng hàng đầu Việt Nam.
Hiện tại công ty là đối tác phân phối chính thức của tập đoàn Tyco Electronics
(thương hiệu cáp AMP Netconnect), tập đoàn Fluke Networks (thiết bị đo kiểm
mạng), tập đoàn Eaton (sản phẩm UPS), tập đoàn Emerson(giải pháp quản trị Data
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Center thương hiệu Avocent), sản phẩm tổ chức thiết bị mạng Vietrack.

  

Với phương châm mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất
với công nghệ hiện đại đến với khách hàng, công ty luôn nghiên cứu & tìm tòi các
giải pháp, công nghệ mới trên thế giới để đưa vào phân phối tại Việt Nam. Điển hình
là vào năm 2010, công ty NSP chính thức trở thành nhà phân phối thương hiệu
Avocent(thuộc tập đoàn Emerson) để cung cấp cho khách hàng một giải pháp khá
mới mẻ ở Việt Nam

  

  

Ông. Lâm Tấn Hiền CEO & Chairman trao tranh lưu niện cho đối tác Avocent Ông.Ry
an Sia - Phó Tổng GĐ phụ trách KD khu vực châu Á TBD

  

Giải pháp quản trị hạ tầng mạng Data Center (DCIM) của Avocent. Được biết
Avocent là thương hiệu hàng đầu thế giới trong các giải pháp quản trị hạ tầng
mạng, sản phẩm Avocent được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, có thể kể đến
một vài công trình lớn ở Châu Á như: khách sạn Marina Bay Sands – Singapore, sân
vận động Beijing Olympics – Trung Quốc, trung tâm khí tượng Đài Loan, Trung tâm
kĩ thuật Microsoft - Ấn Độ,…
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