
Warszawa, 2 lipca 2019 roku 

Informacja prasowa 

ALSO zakończyło przejęcie ABC Data 

Zakończone przejęcie przedsiębiorstwa ABC Data to kolejny ważny krok w procesie wdrażania strategii 

ALSO Holding. Jego celem jest wzmocnienie pozycji spółki na rynkach Europy Wschodniej. Partnerzy 

biznesowi będą mieć od teraz dostęp do szerokiej gamy produktów i usług, a także bogatego portfo lio 

dostawców oraz nowych, innowacyjnych technologii. Rozwiązania takie, jak wirtualizacja, cloud 

computing, chmura, druk 3D czy Internet rzeczy mogą pomóc im w rozwoju i udoskonaleniu prowadzonej 

działalności. 

ABC Data, S4E i iSource zapewnią swoim klientom wysoki poziom obsługi i usług przy wykorzystaniu 

dotychczasowych narzędzi, w tym platformy e-commerce InterLink, dostępnych linii kredytowych oraz 

konkurencyjnej logistyki. Po krótkim okresie integracji wszyscy klienci dawnej ABC Data będą mogli oferować 

portfolio produktów, rozwiązań i usług ALSO, a także dodatkowo wzmocnić prowadzoną działalność dzięki 

wykorzystaniu narzędzi Business Intelligence, platformy chmurowej oraz platform IoT firmy ALSO. 

 

Bezpośredni link do oryginalnego materiału prasowego http://www2.also.com/press/20190702pl.pdf 
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O ALSO Holding 

ALSO Holding łączy klientów i dostawców z branży ICT. Grupa oferuje rozwiązania ponad 550 renomowanych dostawców 

sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych dla ponad 100 000 klientów, którzy mogą korzystać z szerokiego spektrum 

zindywidualizowanych usług logistycznych, finansowych, usług IT oraz tradycyjnych usług dystrybucyjnych. ALSO udostępnia 

wszystkie usługi w jednym miejscu – począwszy od tworzenia złożonych środowisk IT, poprzez dostarczanie i utrzymanie 

sprzętu i oprogramowania, aż po zwroty, regenerację i remarketing sprzętu IT. ALSO posiada swoje przedstawicielstwa w 19 

krajach Europy i generuje łączną sprzedaż netto w wysokości około 9,2 mld euro. W 2018 roku Grupa zatrudniała około 4 000 

pracowników. Większościowym udziałowcem ALSO Holding AG jest Grupa Droege, Düsseldorf, Niemcy. Więcej informacji 

można znaleźć na stronie https://also.com   
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