
Tentang Signpost
Signpost Belgie BVBA adalah pemimpin pasar di 
Eropa dalam hal penyediaan solusi menyeluruh 
perangkat keras dan cloud di sektor pendidikan.

Kingston dan Signpost mengirimkan 
produk secara cepat dengan pola 
pikir yang mengutamakan pelanggan

Signpost mengambil pendekatan berorientasi servis yang 
menggabungkan konektivitas, perangkat keras, perangkat 
lunak, dan pelatihan, yang mencakup pasokan, penyiapan, 
dan perbaikan peralatan oleh teknisi internalnya sendiri. 
Pengguna akhir didukung sepenuhnya melalui bantuan 
teknisnya dan siswa dapat mengakses dukungan layanan 
lengkap dalam hal perawatan dan perbaikan laptop.

Dengan memasok lebih dari 2.000 sekolah dengan lebih 
dari 1 juta perangkat dan 1.200 solusi perangkat lunak, 
misi perusahaan ini adalah untuk terus menginovasikan 
cara baru agar perangkat lunak dan perangkat keras lebih 
mudah diakses bagi sekolah, guru, dan siswa. Banyak 
karyawan Signpost telah bekerja di bidang pendidikan 
termasuk pernah menjadi kepala sekolah, sehingga 
membantu diferensiasi bisnisnya dengan menawarkan 
pengalaman di seluruh tingkatan sektor.

#KingstonIsWithYou



Tantangan
Pada masa kelangkaan pasar dan tertundanya 
rantai pasokan, Signpost harus mengirimkan produk ke 
pasar lebih cepat dari yang pernah dilakukan sebelumnya. 
Perangkat, perangkat lunak, aplikasi, dan peranti komputer 
yang berkembang pesat menuntut kemampuan untuk 
bergerak cepat, dengan format standar yang mendukung 
produk yang memiliki sedikit ruang untuk perangkat keras 
baru dan tambahan.

Signpost harus mendayagunakan model layanannya yang 
telah dikenal dan terbukti untuk mempercepat pengiriman 
produk, terus menyediakan tingkat dukungan tertinggi, 
dan memperluas penawaran teknologinya di seluruh Eropa. 
Karena lingkungan operasinya yang bergerak cepat, 
kemampuan untuk mengirimkan produk dengan sedikit 
atau tanpa penundaan atau kesalahan adalah prioritas 

utama. Tantangannya adalah menemukan partner dengan 
keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya Selain 
itu, Signpost juga menginginkan partner yang berbagi nilai 
perusahaannya yang mengutamakan pelanggan, dapat 
menjamin komunikasi yang terbuka, dan bekerja dengan 
berfokus tajam pada keberlanjutan.

Solusi
Signpost selalu berusaha keras untuk menawarkan produk 
terbaik dengan harga yang paling kompetitif, memfokuskan 
banyak upaya untuk membangun hubungan erat dan 
berkelanjutan dengan para pemasok teknologi. Setelah 
mempelajari portofolio Kingston pemenang penghargaan, 
berupa produk memori, SSD, dan flash, serta rekam jejaknya 
yang terbukti dalam pengiriman produk yang cepat, maka 
memilih Kingston sebagai partner tepercaya adalah pilihan 
yang mudah. Selain itu, dengan para Pakar Kingston yang 
siaga membantu di setiap tahap perjalanannya, Signpost 
merasa yakin akan didukung sepenuhnya setiap saat. 

Portofolio produk dan layanan Kingston menawarkan 
kedalaman dan jangkauan yang diperlukan untuk 
membantu Signpost menjalankan model dukungan 
hariannya. Kingston memberikan solusi berbasis flash yang 
andal untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan sistem, 
baik secara internal dengan menggunakan solid-state drive 
maupun secara eksternal dengan USB dan kartu flash. 
Kingston juga menawarkan modul memori berkualitas tinggi 
seperti SODIMM DDR4 8GB 3200MT/dtk, yang menyediakan 
memori notebook yang diperlukan untuk melakukan 
peningkatan pada laptop pelajarnya. Selain mengoptimalkan 
kinerja, DDR4 menggunakan lebih sedikit daya, yang 
membantu memperpanjang masa pakai baterai notebook - 
menghasilkan komputasi yang lebih ramah lingkungan dan 
berbiaya rendah.

SSD NVMe PCIe 4.0 NV2 dipilih sebagai solusi penyimpanan 
yang ditingkatkan dan telah dioptimalkan untuk aplikasi 
klien dan sistem laptop. Meski desainnya memperbesar 
penyimpanan hingga sebesar 2TB, NV2 menghemat ruang 
untuk komponen lainnya sehingga menjadikannya pilihan 
ideal untuk notebook Signpost untuk pelajar yang lebih tipis.

Hasil
Mengingat ketidakpastian masa depan dan lanskap 
pembelajaran jarak jauh yang tumbuh tanpa henti, Signpost 
harus terus menghadirkan produk ke pasar dengan cepat. 
Karena banyaknya perubahan pada kemungkinan pasokan 
perangkat keras, Signpost juga menyadari bahwa kemitraan 
menjadi makin penting. Ke depannya, Signpost akan 
berpartner dengan Kingston untuk solusi memori dan 
penyimpanannya karena yakin akan kemampuan Kingston 
yang telah terbukti dalam memasok barang dengan 
tepat waktu. Dengan pertimbangan ini, Signpost berharap 
Kingston dapat membantu memajukan ekspansinya di luar 
pasar domestiknya, sebagai pemain dunia dengan reputasi 
yang baik dan berbagi pola pikir yang sama.

Mencari partner pemasok komponen 
tepercaya yang memenuhi janjinya 

adalah inti dari kemitraan antara Kingston 
dan Signpost… Untuk dukungan harian, kami 
tidak dapat memikirkan produk lain, selain 
SSD, memori, atau kartu flash. Tangkas, 
cepat, dan lincah bukan hanya kata-kata di 
dunia mode, tetapi juga penting bagi kami. 
Kingston adalah salah satu vendor utama 
di pasar yang dapat menyediakan produk 
yang kami butuhkan secara tepat waktu dan 
dengan pelayanan yang dibutuhkan.

Madlen Aslanyan, Manajer Pemasaran 
Perangkat Keras, Signpost
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