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Dzięki partnerstwu z polską firmą Connect 
Distribution, produkty, usługi oraz szkolenia firmy 
Raynet oferowane są bezpośrednio na rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
Raynet to wiodący i innowacyjny dostawca usług i rozwiązań w dziedzinie 
technologii informacyjnych, nawiązującym obecnie współpracę z nowym 
partnerem firmą Connect Distribution. Dzięki partnerstwu, produkty i usługi 
firmy Raynet wzbogacą portfolio Connect Distribution w dziedzinie 
biznesowych rozwiązań IT.  

 
Założona w 1998 roku firma jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań dla oprogramowania i 
sprzętu, uzupełnionego wsparciem konsultacyjnym i technicznym. Connect Distribution obsługuje 
klientów na rynku polskim i innych rynkach Europy Wschodniej. "Zawsze szukamy najnowszych i 
najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań o wysokiej jakości i sprawdzonej 

niezawodności" - powiedział Sławomir Karpiński, Prezes Zarządu Connect Distribution sp. z o.o., "dzięki 
produktom i usługom firmy Raynet GmbH do całościowego Zarządzania Cyklem Życia Aplikacji 
oferujemy naszym klientom rozbudowaną, wyszukaną i kompleksową koncepcję".  

Raynet umacnia swoją 
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Mając na celu dalszą rozbudowę sieci swoich sprzedawców oraz wzmocnienie wykorzystania RaySuite w 
Europie Środkowo-Wschodniej Connect Distribution będzie pierwszym dystrybutorem w Polsce. Rodzina 

produktów RaySuite oferuje szeroki wachlarz wysokiej jakości narzędzi do wspomagania i automatyzacji 
zarządzania oprogramowaniem przedsiębiorstwa - począwszy od dostarczania i dystrybucji 
oprogramowania, po narzędzia do pakietowania i zarządzania licencjami. 

Dostępność tych produktów na rynkach Europy Wschodniej jest nie tylko wartością dodaną w portfolio 
Connect Distribution i Raynetu, lecz także sprzedawców i klientów końcowych spoza rejonu Niemiec, 

Szwajcarii i Austrii. Szeroką gamę produktów dopełnia fakt, iż nowy dystrybutor jako certyfikowany 
partner szkoleniowy będzie w stanie profesjonalnie przeprowadzić wszystkie szkolenia dotyczące 
produktów Raynet.   

"Cieszymy się, że firma Connect Distribution jest solidnym i doświadczonym partnerem, z którym mamy 
wspólny cel. W ten sposób możemy skupić się na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i zaoferować nasze 
rozwiązania w sposób ukierunkowany", mówi Ragip Aydin, Dyrektor Zarządzający Raynet GmbH. 
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O Connect Distribution 
CONNECT DISTRIBUTION powstał w 1998 roku, firma jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań 
IT z wartością dodaną (VAD). Dostarczamy najwyższej, światowej jakości, rozwiązania software’owe oraz 

sprzętowe uzupełnione wsparciem merytorycznym i technicznym, zarówno na rynek krajowy jak i Europy 
Wschodniej. Specjalizujemy się w najnowszych, zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych o 
sprawdzonej niezawodności i wysokiej jakości. 

Wysoki poziom świadczonych przez nas oraz naszych partnerów usług został wielokrotnie doceniony 
przez organizacje branżowe i media. Firma posiada status VAD i świadczy usługi wdrożeniowe, szkolenia i 

outsourcing dla rozwiązań SolarWinds mając w tej dziedzinie tytuł "Partnera certyfikowanego 
SolarWinds". 

 

O Raynet 
Raynet jest wiodącym i innowacyjnym dostawcą usług i rozwiązań w dziedzinie technologii 
informacyjnych, specjalizującym się w projektowaniu, wdrażaniu i realizacji wszystkich zadań należących 
do "Zarządzania Cyklem Życia Aplikacji". Siedziba firmy Raynet znajduje się w Paderborn, w Niemczech, 
ponadto posiada dodatkowe oddziały w całym regionie, a także w USA, Polsce, Wielkiej Brytanii i 

Holandii. 

Od prawie 20 lat firma Raynet wspiera setki klientów i partnerów produktami i rozwiązaniami do 
zarządzania aplikacjami dla przedsiębiorstw na całym świecie. Obejmują one zarządzanie licencjami, 
pakietowanie oprogramowania, wdrażanie oprogramowania, migracje, client engineering i wiele innych. 

Ponadto Raynet utrzymuje i rozwija silne partnerstwo z wiodącymi firmami w Zarządzaniu Cyklem Życia 
Aplikacji. 

Produkty i rozwiązania Raynet są wyjątkowe w zakresie architektury i funkcjonalności. Ich rozwój jest 
silnie determinowany przez naszych klientów i partnerów, którzy odgrywają ważną rolę w rozwoju 

naszych produktów i są kluczowym powodem, dla którego nasze produkty są zawsze 
najnowocześniejsze.  

Niezależnie od tego, czy chcesz zaimplementować nowe narzędzie wdrażania, czy rozpocząć projekt 
SAM, czy też planujesz packaging factory czy migrację - Raynet to wybór najlepszych praktyk w zakresie 

usług, produktów i rozwiązań Zarządzania Cyklem Życia Aplikacji. 
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Kontakt prasowy 
Raynet GmbH 
Technologiepark 20 
33100 Paderborn 
www.raynet.de 
 

Isabella Borth 
Telefon: +49 5251 54009-2425 
Email: presse@raynet.de  



	
	

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raynet GmbH 
Technologiepark 20 
33100 Paderborn, Germany 

T +49 5251 54009-0 

F +49 5251 54009-29 
info@raynet.de  

 

More about Raynet online  
www.raynet.de 

 


