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O FIRMIE

CSI  S.A. obecnie oceniana jest jako jeden z czołowych dostawców 
zaawansowanych systemów komputerowych do praktycznie każ-
dego sektora gospodarki. Krakowski dostawca zapewnia komplek-
sową ofertę dla przemysłu, na którą składają się m.in. komputery, 
wyświetlacze, szafy i obudowy oraz nośniki pamięci. CSI  S.A. nie 
ogranicza się tylko do dystrybucji, lecz oferuje swoim klientom wy-
soko wykwalifikowane doradztwo techniczne, wsparcie sprzętowe 
i programowe oraz serwis. 
CSI  S.A. przez ponad 25 lat swojej działalności zmieniała się i ewolu-
owała, dostosowując swoją ofertę do stale rosnących potrzeb rynku, 
na którym działa. Na sukces firmy składa się wiele czynników, ale 
najważniejsi są ludzie, zarówno zgrany zespół pracowników, którzy 
na co dzień z pasją i zaangażowaniem dbają o stały rozwój firmy, 
jak i partnerzy biznesowi i klienci.
CSI  S.A. w dziedzinie komputerów przemysłowych ma w ofercie roz-
wiązania takich firm, jak np. Advantech,  Aaeon,  Diamond  Systems 
czy  Antaira. CSI  S.A. wyspecjalizowała się też w dostarczaniu i kon-
figurowaniu modułowych komputerów zgodnych ze standardami 
 CompactPCI serial,  VPX i VMEbus produkowanych m.in. przez 
firmę  Abaco. Zapewniamy wyspecjalizowane obudowy zgodne 
ze standardem mechaniki 19”, produkowane przez firmę nVent, 
w której skład wchodzą m.in. marki  Schroff i Hoffman.
Bogatą ofertę stanowią również dyski elektroniczne i karty pamięci 
flash firm  ATP,  SanDisk,  Apacer,  Cactus do rozwiązań przemysło-
wych i komercyjnych.

PRODUKTY

CSI  S.A. ma w ofercie rozwiązania dla przemysłu i centrów badaw-
czo-rozwojowych, dostępne są produkty dla automatyki budynków, 
aplikacji mobilnych, telekomunikacyjnych, transportowych, przemy-
słu spożywczego, petrochemicznego, elektroniki, automatów do 
gier, security, a także instalacji militarnych i medycyny. 
Komputery przemysłowe 
 � Komputery kompaktowe i jednopłytkowe (embedded) 
 � Komputery  All-In-One, tablety i monitory przemysłowe  LCD 
 � Przemysłowe płyty komputerowe 
 �Moduły  SOM/ COM 
 �Moduły  ADAM, systemy  APAX i karty pomiarowe 

 � Zasilacze przemysłowe/UPS 
 � Urządzenia komunikacyjne 

Obudowy przemysłowe
 � Szafy mechaniki 19”, telekomunikacyjne, serwerowe, przemysłowe 
 � Kasety dla kolejnictwa z normami  EN50155,  MIL 901, z ekrano-
waniem  EMC 
 � Obudowy naścienne, desktop i do zabudowy w szafie rack 
 � Klimatyzatory outdoor/indoor do szaf przemysłowych 
 �Magistrale i adaptery testowe  CPCI, μTCA,  VPX 
 � Listwy zasilające do szaf serwerowych i mechaniki 19” 
 � Obudowy metalowe i z tworzyw sztucznych 

  Dyski przemysłowe 
 � Karty  CompactFlash,  CFast 
 � Karty  SD i microSD 
 � Dyski  SSD 2,5”  SATA/PATA 
 � Dyski  SSD mSATA,  SlimSATA 
 � Dyski  PCIe/M.2.

 � Disk  On  Module 
 � Dyski modułowe  BGA 
 � eUSB/USB  Drive
 � DRAM

USŁUGI

CSI  S.A. zapewnia swoim klientom szeroko rozumiany consulting 
techniczny znacznie wykraczający poza klasyczne wsparcie produk-
towe. W ramach tej usługi klienci mogą liczyć na pomoc w rozwią-
zywaniu problemów, z jakimi spotykają się zarówno w przemyśle, 
jak i w tworzonych przez siebie aplikacjach. 
Ponadto w usługach  CSI  S.A. znajdują się: serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, kompletacja dostaw, nagrywanie danych. Firma 
oferuje klientom niskie ceny oraz korzystne systemy rabatowe dla 
nowych i dotychczasowych partnerów handlowych. 

www.facebook.com/ComputerSystemsforIndustry/

www.twitter.com/CSI75542991

www.linkedin.com/company/ 
csicomputersystemsforindustry/

www.youtube.com/user/CSIkrakow

https://plus.google.com/+CsiPl


