Warsaw, 11th April 2016
Press release
ABC Data – Distributor of Milestone Systems
ABC Data, the leader in the IT equipment distribution in Poland and in the CEE region,
systematically expands its wide range of professional monitoring products. The
company began cooperating with Milestone Systems, a leading global producer of
professional video management software. The assortment of ABC Data now features a
wide selection of advanced solutions offered by the company.
Security is a priority, both in the public sector as well as for numerous institutions,
companies and private individuals. Therefore, every year the popularity of and
demand for high-end solutions in the Security & Surveillance sector is steadily
increasing. They feature digital monitoring systems. Perfect resolution, user-friendly
service, developed monitoring management systems and the possibility to use it not
only for security purposes but also for business mean that the technology offers more
functions for its users than traditional analogue systems.
IP monitoring involves not only video cameras but also a number of other elements,
such as professional monitoring management software. Milestone Systems, whose
products are now available at ABC Data, provides advanced solutions in this field.
– The resellers cooperating with us are offered the highest quality software –
Milestone XPROTECT®. ABC Data product range also features all available versions:
from XProtect® Essential, the basic one, designed for small businesses, to the ones
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developed for large installations offering high security level of the platform, that is
XProtect® Corporate – says Paweł Ryniewicz, Sales and Marketing Director Value+ at
ABC Data. – Depending on the demand at ABC Data you can also purchase other
products offered by Milestone Systems, such as Husky professional network video
recorders – he adds.
The technological change connected with increasing popularity of digital monitoring
systems created many joining points with the IT sector and, thus, new possibilities for
the resellers. In order to meet their expectations ABC Data constantly expands its
product range in the Security & Surveillance area. The Milestone Systems products
perfectly complement the wide product selection of professional monitoring systems
in the ABC Data's portfolio. The distributor's offer features solutions of such leading
brands as Axis Communications, Dahua, Hikvision and Samsung Techwin.

O ABC Data S.A.
ABC Data S.A. jest liderem rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz
jedynym podmiotem działającym bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowej
i Wschodniej (należących do UE). Firma od ponad 25 lat oferuje sprzęt komputerowy,
oprogramowanie i elektronikę użytkową. ABC Data dysponuje największą na rynku ofertą 180
tys. produktów przeszło 1 000 renomowanych marek. W ubiegłym roku do portfolio
produktowego włączone zostały nowe kategorie takie jak produkty smart, artykuły
papiernicze i biurowe, zabawki oraz narzędzia i elektronarzędzia. Dzięki systematycznemu
rozwojowi i wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, firma
zajmuje czołową pozycję w zakresie sprzedaży on-line. W latach 2009–2016 ABC Data została
sześciokrotnie wyróżniona nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora
regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W 2015 roku spółka po raz kolejny zajęła pierwsze
miejsce w głównym rankingu raportu Computerworld TOP 200 utrzymując status największej
firmy informatycznej na rynku polskim. Jako pierwsza firma z Polski została członkiem GTDC,
prestiżowego stowarzyszenia obejmującego największych dystrybutorów IT na świecie.
W 2010 roku ABC Data S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.
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