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Van deskundig advies tot aan compleet systeembeheer,
wij nemen voor u de volledige IT Infrastructuur uit
handen. We adviseren u bij het maken van de juiste
keuzes, helpen u met het installeren en beheren van
uw systemen en staan u bij voor support. Dit doen wij
zowel op afstand als op locatie.
Middels onze bedrijfstelefonie oplossingen bent u in
staat om middels een hardphone op kantoor,
Softphone (bellen via de laptop/PC) vanuit huis of
middels de Vast Mobiel Integratie onderweg te kunnen
bellen. Hosted Voice maakt het mogelijk dat u altijd en
overal bereikbaar bent.
Doordat wij over gespecialiseerde proactieve
beheersoftware beschikken, kunnen wij uw
hostingomgeving volledig beheren. Zowel het MKB als
de overheid, de zorgsector en grootzakelijke bedrijven
bieden wij een uitgebreid dienstenpakket op het
gebied van Cloud Services. Van advies tot de
inrichting en van implementatie tot systeembeheer, wij
denken altijd oplossingsgericht met u mee.
Koperbekabeling, straalverbinding of glasvezel? Wij
adviseren u bij het maken van de juiste keuze.
Bovendien ondersteunen wij u graag bij het
implementeren en het beheren van uw gecertificeerde
datanetwerk.
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From expert advice to complete system management,
we take the complete IT Infrastructure out off your
hands. We advise you in making the right decisions,
help you with the installation, manage your systems
and assist you for support. We do this both remotely
and on location.
Because of our company telephony solutions, you are
able to use a hardphone at the office or a Softphone
(calling via the laptop / PC) from home. Also because of
the Fixed Mobile Integration you are to be able to call
on the road. You are accessible anytime and anywhere
with Hosted Voice.
Because we have specialized proactive management
software, we can fully manage your hosting
environment. We offer an extensive range of services
in the field of Cloud Services to SME, the government,
the healthcare sector and large business companies.
From advice to furnishing and from implementation to
system management, we always think in solutions.
Copper cabling, radio connection or fiber optics? We
advise you, so you can make the right choice. We are
also happy to support you in implementing and
managing your certified data network.

