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SCANSOURCE POS AND BARCODE VERGROOT PRODUCTAANBOD
MET TOEVOEGING VAN ROBUUSTE TABLETOPLOSSINGEN VAN
MOTION COMPUTING
BRUSSEL, België - ScanSource® POS and Barcode, de toonaangevende internationale
distributeur van oplossingen voor AIDC (automatische identificatie en
gegevensverzameling) en POS (point-of-sale) en diensten- en verkoopafdeling van
ScanSource Inc., (NASDAQ: SCSC), heeft haar productportfolio in het Verenigd
Koninkrijk en de Benelux vergroot met de toevoeging van robuuste tabletoplossingen van
Motion Computing®. Motion Computing is een wereldmarktleider op het gebied van
geïntegreerde mobiele technologieën.
ScanSource biedt het volledige assortiment mobiele technologie-oplossingen van Motion
Computing aan, waaronder het nieuwe Motion® R12 Rugged-platform, een speciaal voor
mobiele werknemers ontworpen, op Windows ® gebaseerde tablet, en bijbehorende
randapparatuur. Door het aanbieden van deze volledige reeks producten en
randapparatuur kunnen wederverkopers van ScanSource ruimere mogelijkheden bieden
aan eindgebruikers in uiteenlopende branches, zoals winkels, nutsbedrijven,
gezondheidszorg, bouw en openbare veiligheid, zodat deze hun productiviteit kunnen
verhogen en efficiëntie kunnen verbeteren, allemaal met de robuustheid en veiligheid die
de eindgebruiker nodig heeft.
"Onze verkooppartners zoeken op Windows gebaseerde tabletoplossingen die
beantwoorden aan de behoeften van hun mobiele eindgebruikers in buitendienst. Wij zijn
van mening dat Motion-platformen voldoen aan de eisen van deze branches," zegt
Maurice van Rijn, managing director van ScanSource POS and Barcode, Europa. "We
kijken uit naar onze nieuwe samenwerking met Motion Computing. We hebben onszelf tot
doel gesteld onze wederverkopers te helpen groeien door toonaangevende oplossingen
en diensten met toegevoegde waarde aan te bieden die hen kunnen helpen hun
doelstellingen te bereiken."
"Motion is er trots op samen te werken met ScanSource als distributeur in het Verenigd
Koninkrijk en de Benelux en samen deze markt met steeds robuustere mobiliteitseisen te
bedienen," aldus Nigel Owens, senior vice president worldwide sales, Motion Computing.
"ScanSource's grote marktaandeel met belangrijke value-added wederverkopers breidt
relaties uit in veeleisende markten waar de workflows een breder productportfolio en
zorgvuldig doordachte accessoires vereisen."

Ga voor meer informatie over ScanSource POS and Barcode in Europa naar
http://www.scansourceposbarcode.eu.

Over Motion Computing
Motion Computing® helpt organisaties wereldwijd met technologieoplossingen die zijn
ontworpen voor het optimaliseren van de prestaties van mobiele werknemers. Het
Motion®-team bouwt voort op een fundament van bekroonde technische expertise en
jarenlange ervaring in de sector en beschouwt het als haar taak uw bedrijf te begrijpen.
Met toonaangevend robuuste tablet-pc's, toegespitste accessoires en services levert
Motion mobiele technologieoplossingen die zijn aangepast aan zakelijke workflows.
Motion's suite met mobiele technologieoplossingen, die speciaal zijn ontworpen voor
verticale markten zoals buitendienst, gezondheidszorg, nutsbedrijven, bouw,
detailhandel, openbare veiligheid en eerste-hulpverleners, verbetert de productiviteit en
de nauwkeurigheid van gegevens en beveiliging, en maakt real-time besluitvorming bij
het servicepunt mogelijk. Klanten melden lagere operationele kosten, hogere efficiëntie
en betere klantenservice. Motion distribueert haar oplossingen via een wereldwijd
netwerk van wederverkopers en distributeurs die meerwaarde bieden. Ga voor meer
informatie naar www.motioncomputing.com.
Over ScanSource, Inc.
ScanSource, Inc. (NASDAQ: SCSC) is de toonaangevende internationale distributeur van
gespecialiseerde technologieproducten, gericht op POS (point-of-sale) en
streepjescodes, communicatie en fysieke beveiligingsoplossingen. ScanSource's teams
leveren diensten met toegevoegde waarde en opereren vanuit twee
technologiesegmenten, Worldwide Barcode & Security en Worldwide Communications &
Services. ScanSource hecht er veel waarde aan haar wederverkopers te helpen de beste
producten te kiezen, configureren en leveren in bijna elke verticale markt in NoordAmerika, Latijns-Amerika en Europa. Het bedrijf is in 1992 opgericht en staat op nummer
751 van de Fortune 1000. Ga voor meer informatie naar www.scansource.com.
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