
Firma Signpost
Signpost Belgie BVBA to lider na europejskim 
rynku w dziedzinie kompleksowych rozwiązań 
sprzętowych i chmurowych dla sektora edukacji.

Kingston i Signpost szybko 
dostarczają produkty, aby  
spełnić potrzeby klientów

Signpost stosuje podejście zorientowane na usługi, 
zapewniając łączność, sprzęt, oprogramowanie i szkolenia, 
a także dostawy sprzętu, jego konfigurację i obsługę 
serwisową przez własnych specjalistów. Użytkownicy są 
kompleksowo obsługiwani przez centrum pomocy firmy, 
a uczniowie mają zapewnioną pełną pomoc techniczną 
w zakresie konserwacji i napraw laptopów.

Misją firmy, która zaopatrzyła ponad 2000 szkół w ponad 
milion urządzeń i 1200 rozwiązań programowych, jest 
dalsze wprowadzanie innowacji, tak aby oprogramowanie 
i sprzęt były bardziej dostępne dla szkół, nauczycieli 
i uczniów. Wielu pracowników firmy Signpost jest od lat 
związanych z sektorem edukacji (są wśród nich m.in. byli 
dyrektorzy szkół), wyróżnia się ona na rynku, oferując 
doświadczenie na wszystkich poziomach branży.

#KingstonIsWithYou



Wyzwanie
W czasach niedoborów rynkowych i opóźnień 
w łańcuchach dostaw Signpost musi dostarczać 
produkty na rynek szybciej niż kiedykolwiek dotąd. Szybki 
rozwój urządzeń, oprogramowania, aplikacji i urządzeń 
peryferyjnych wymaga zdolności do sprawnego działania 
w ramach ustandaryzowanego formatu, odpowiedniego 
dla produktów, w których jest mało miejsca na nowe lub 
dodatkowe elementy.

Aby przyspieszyć dostarczanie produktów, nadal zapewniać 
najwyższy poziom pomocy technicznej i rozszerzyć swoją 
ofertę technologiczną w całej Europie, firma Signpost 
musiała wykorzystać swój znany i sprawdzony model 
usług. Ze względu na szybko zmieniające się środowisko, 
w którym działa, kluczowa była możliwość dostarczania 

produktów bez opóźnień i błędów. Wyzwanie polegało na 
znalezieniu partnera posiadającego specjalistyczną wiedzę, 
który pomógłby firmie w osiągnięciu jej celów. Musiał być to 
także partner w podobny sposób zorientowany na klienta, 
zapewniający otwartą komunikację i przykładający dużą 
wagę do zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązanie
Firma Signpost zawsze stara się oferować najlepsze 
produkty w najbardziej konkurencyjnych cenach, wkładając 
dużo wysiłku w budowanie pogłębionych i trwałych relacji 
z dostawcami technologii. Po zapoznaniu się z ofertą 
nagradzanych produktów pamięci, dysków SSD i pamięci 
flash firmy Kingston oraz jej potwierdzonymi osiągnięciami 
w zakresie szybkich dostaw produktów, łatwo był uzasadnić 
jej wybór na zaufanego partnera. Dzięki Ekspertom z firmy 
Kingston, którzy służyli swoją pomocą na każdym etapie 
wyboru rozwiązań, firma Signpost zyskała pewność, że 
będzie mogła zawsze liczyć na kompleksowe wsparcie.

Oferta produktów i usług firmy Kingston zapewniała 
wybór niezbędny do wsparcia firmy Signpost w realizacji 
jej modelu bieżącej pomocy technicznej. Kingston 
dostarcza niezawodne rozwiązania oparte na pamięci 
flash – zarówno w postaci wewnętrznych dysków SSD, 
jak i zewnętrznych urządzeń pamięci USB i kart pamięci, 
które pozwalają zwiększyć pojemność pamięci masowej 
komputerów. Oferuje także wysokiej jakości moduły 
pamięci, np. DDR4 3200MT/s SODIMM o pojemności 
8GB, które zostały wykorzystane do modernizacji 
notebooków dla uczniów. Pamięć DDR4 pozwala nie tylko 
zoptymalizować wydajność, ale także zużywa mniej energii. 
Pomaga to wydłużyć żywotność baterii notebooków, 
przyczyniając się do zmniejszenia kosztów i wpływu na 
środowisko naturalne. 

Dysk SSD NV2 PCIe 4.0 NVMe, wybrany jako doskonalsze 
rozwiązanie pamięci masowej, został zoptymalizowany 
pod kątem aplikacji klienckich i zastosowania w laptopach. 
Podczas gdy dysk NV2 umożliwia zwiększenie pojemności 
pamięci nawet o 2TB, jego konstrukcja pozwala 
zaoszczędzić miejsce na inne komponenty, co czyni go 
idealnym rozwiązaniem do cieńszych notebooków Signpost 
dla uczniów.

Efekt
Biorąc pod uwagę niepewność przyszłości i stale rosnącą 
popularność nauczania na odległość, Signpost musi nadal 
szybko wprowadzać produkty na rynek. Ze względu 
na wiele zmian w możliwościach dostaw sprzętu firma 
dostrzegła także coraz większe znaczenie partnerstwa. 
Z myślą o przyszłości firma Signpost podjęła współpracę 
z firmą Kingston w zakresie rozwiązań pamięci i pamięci 
masowej, polegając na jej sprawdzonej zdolności do 
terminowych dostaw produktów. Firma Signpost oczekuje, 
że Kingston, jako światowy gracz o dobrej reputacji, który 
podziela ten sam sposób myślenia, pomoże jej rozwinąć 
działalność poza rodzimym rynkiem.

Partnerstwo między firmami Kingston 
i Signpost polega na poszukiwaniu 

godnych zaufania partnerów dostarczających 
komponenty... W przypadku bieżącej 
pomocy technicznej chcielibyśmy się skupić 
wyłącznie na dyskach SSD, pamięci i kartach 
pamięci flash. „Szybkość”, „sprawność” 
i „zwinność” to nie tylko modne, ale także 
ważne dla nas słowa. Firma Kingston była 
jednym z głównych dostawców na rynku, 
który był w stanie dostarczyć nam potrzebne 
produkty na czas i przy wymaganym 
poziomie obsługi.

Madlen Aslanyan, menedżer ds. marketingu 
sprzętu, Signpost
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