Onze werkwijze

Stap 1 - Selecteer je hardware & maak een account aan
+ Selecteer zelf een pc of werk samen met ons voor een volledige analyse van de eisen en oplossingen
+ Maak gebruik van onze online tools en handige hardware checklist
+ Als je aan het prototypen bent voor een volumeproject, meld je dan aan voor TryLogic, ons programma voor het
uitproberen van hardware zonder risico
+ Maak uiteindelijk je account compleet, vul de formulieren in en vraag eventueel krediet aan

Stap 2 - valideer je prototype
+ Ontwikkel je toepassing en controleer dat je computer aan je eisen voldoet
+ Ontvang 7 dagen nadat je je systeem ontvangt een gratis prototype follow-up
+ Als je eenmaal je hardwarekeuze bevestigd hebt, kunnen we je een volume quota en -voorstel bieden
+ Wil je Logic Supply bezoeken? We ontvangen je hier graag

Stap 3 - Pas je pc aan en voeg services toe
+ Meer aanpassingen op maat nodig? Ons eigen team aan engineers, FAE’s en experts op het gebied van regel- en
wetgeving kunnen je ondersteunen bij de laatste hardware aanpassingen, bedrukking en certiﬁceringen
+ Meer services nodig? We kunnen je hardware complimenteren met modulaire services als Rapidbranding, imaging, een
BIOS op maat of aangepaste labels & verzendingen

Stap 4 - uitrollen van je product
+ Voorspel samen met ons hoeveel systemen je nodig zal hebben en hoe we aan deze productie-eisen kunnen voldoen
+ We produceren je systemen in onze ISO-9001 gecertiﬁceerde faciliteiten
+ Ons team zal je producten naar jou of naar je klanten versturen, afhankelijk van wat je zelf wil
+ Neem contact op met ons technisch supportteam per telefoon of e-mail als je hulp nodig hebt
+ Tot slot helpen we je bij het monitoren van de levenscycli van producten en het plannen van nodige migraties

Begin met TryLogic
30 dagen risicovrij prototypen
Bezoek logicsupply.com/trylogic

