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#WeAreS4E

Jesteśmy specjalistycznym dystrybutorem IT działającym w modelu VAD. 

Posiadamy własne centrum szkoleniowe (S4EDU), zespół inżynierów (S4Engineers) oraz 

dedykowane jednostki biznesowe zajmujące się pamięcią masową, kopiami zapasowymi, 

bezpieczeństwem sieci i centrum danych. Bierzemy udział w złożonych projektach informatycznych 

i łączymy wiedzę z wielu technologii. Posiadamy certyfikowaną kadrę, szeroki wachlarz usług, 

oferujemy wsparcie w języku polskim i angielskim. Działamy na terenie całej Europy zgodnie 

z normą ISO 9001: 2008.

Dla nas również, wartością dodaną Spółki jest gotowość do rozwiązywania każdego problemu

technicznego i biznesowego, napotkanego przez Partnera czy Dostawcę. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.s4e.pl 

A teraz zapraszam na prezentację :)
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Promocja obowiązuje do 31 marca 2021r.



XG115 czy XG106 – co oferować do marca 2021 roku?
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Ceny SRP bez rabatu partnera:

XG 106 TotalProtect Plus  3y   € 1078

XG 106 EnterpriseProtect 3y   € 838

XG 115 w promocji XG Offer (3 lata)
(Klient musi mieć z czego migrować)
- urządzenie za 1 PLN plus:

XG115 FullGuard Plus 3y       € 1088

XG115 EnterpriseGuard 3y    € 650

XG115 ma lepsze wydajności dla 
wszystkich modułów i jeśli dojdzie 
kilku użytkowników więcej, to 
z pewnością sobie poradzi ☺



XG86 i jego ograniczenia (dla przypomnienia)
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Brak wsparcia dla:

• raportowania na urządzeniu
• dodatkowego skanera AV
• skanowania AV dla modułu WAF
• obsługi modułu ochrony e-mail

Jeśli klient wymaga któregoś 
z powyższych to model XG106  !

Jeśłi klient ma co wymienić, to lepiej 
zaproponować model XG115 bo: 

SSL decryption + Threat Protection
na XG86 i XG106 wynosi 75 Mbps

a dla modelu XG115 wynosi 130 Mbps



Kontakty u dystrybutora Sophos – S4E Security Team

Channel Manager Pre-sales Engineer / Product Manager

Sophos Certified Architect

System Engineer

+48 785 054 777

robert.sawicki@s4e.pl

security@s4e.pl



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


