Certifikat
Smiley certifikat
Proshop er fødevarecertificeret

Fødevarestyrelsens Smiley-ordningen sikrer, at du som forbruger nemt kan orientere dig om, hvor gode vi som virksomhed er til at følge fødevarereglerne.
Kontrolresultater for detailvirksomheder vises som en mere eller mindre glad smiley. Engrosvirksomheder får ikke smiley`er.
Se Proshops kontrolcertifikat her.

Ubiquiti
Ubiquiti Authorized Reseller
Vi har kunskap på Ubiquitis produkter och deras funktionalitet. Vår reseller status är garanti för att produkter kommer genom officiella kanaler, garanti, support osv.
hanteras korrekt i förhållande till Ubiquitis villkor. Vi har därmed tillgång till hela sortimentet från en av de snabbast växande nätverksproducenter på globalt plan.
Välkommen till en värld av bra och konkurrensstarka produkter.

Adaptec
Adaptec Certified Lagring Professional (ACSP)
Alla anställda i Proshops företagssupport har fördjupade kunskaper om Adaptecs lagringsprodukter, server-I / O-teknik, RAID teori, implementering,
problemlösningsmetoder och optimerade inställningar. Certifieringen är ett intyg för en grundläggande förståelse av komplicerade lagringstekniker och för
implementering och support av lösningar där dessa tekniker används.

HP
HP Gold Partner
Proshop a/s is a HP Gold Specialist. Each time you see the HP Gold Partner logo, you know that you are dealing with an HP partner that meets HP`s strict program
requirements. HP Gold Partners consistently deliver the absolute best in IT solutions and our certified HP consultants are able to help with customized solutions..

Elretur
WEEE-certifikat
Proshop är WEEE certifierade av elretur inom produktkategorin:
"3: IT-och telekommunikationsutrustning." Detta innebär att vi genom medlemskap i elretur och registreringen hos WEEE-systemet lever upp till producentansvaret för
elektriska och elektroniska produkter i Danmark. Läs mer på <a id="A2" title="Öppnas i ett nytt fönster" href="http://www.elretur.dk/" target="_blank">www.elretur.dk

Microsoft
Microsoft Authorized Education Reseller
Microsoft licenserar deras software genom förhandlare och partners. Proshop a/s är en av desse förhandlare s.k. Academic Resellers. Vi har auktorisation till att arbeta
med utbildingsorganisationer, och har mottagit träning till att rådgiva utifrån kundernas olika behov.
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