
Datanetwerken 

Hosting services 

Bedrijfstelefonie 

Automatisering
Behoefte aan automatisering op kantoor? Wij adviseren u 
bij het maken van de juiste keuzes, helpen u met het in-
stalleren en beheren van uw systemen en staan u bij voor 
support. Dit zowel op afstand als op locatie.

U wilt geen belletje van een klant missen doordat u slecht 
bereikbaar bent, want dan loopt u wellicht omzet mis. Wij 
beloven u dat u met onze oplossingen overal en altijd in 
staat bent om uw klanten te woord te staan.

Hosting services zijn niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven en steeds meer diensten worden via het in-
ternet aangeboden. Wij begeleiden u graag bij het advis-
eren, installeren en beheren van onder andere uw online 
werkplek.

Of het nu gaat om koper- of glasvezeltechnieken, wij zijn 
uw partner op het gebied van data netwerken. Wij kunnen 
de infrastructuur voor u certi� ceren, zodat u gegarandeerd 
bent van een werkende verbinding.
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Data networks 

Hosting services 

Phone services 

Automation

If you require automation in your o�  ce, we can help you 
make the right choices, install and manage your systems 
for you and provide support. This can be done either re-
motely or on site. 

You don’t want to miss any customer phone call due to 
poor accessibility, as this might cost you revenue. You can 
rest assured that our solutions will enable you to respond 
to your customers, anywhere and anytime. 

Hosting services form part of our daily lives and more and 
more services are being o� ered via the internet. We will be 
glad to advise you in this respect and install and manage 
your online work space. 

Whether you use copper or glass � ber technology: we are 
your data network partner. We can arange the certi� cation 
of your infrastructure, ensuring that your connection is op-
erational at all times. 
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