Consultare
Information Technology

Remote support
Om nog betere en snellere support te bieden, kunnen wij uw pc of laptop vanaf
afstand overnemen. Zo bent u direct geholpen terwijl u belt vanaf huis of kantoor.

Levering van hard- en software
We leveren alle bekende merken hard- en software. Als partner van onder andere HP
en Microsoft kunnen wij een goed advies geven bij de aanschaf.

Internetverbindingen
Een goede en betrouwbare internetverbinding is tegenwoordig onmisbaar. Wij leveren
ADSL-, SDSL- VDSL- en Glasvezelverbindingen met verschillende snelheden en alle
service niveaus (SLA).
Systeembeheer
We kunnen het volledige beheer van uw netwerk op ons nemen zodat u zich daar zelf
niet mee bezig hoeft te houden. Om helemaal zorgeloos te kunnen werken bieden we
ook speciale beheercontracten aan.
Reparatie
Bij ons kunt u terecht voor al uw hardware storingen en software problemen.
We hebben een eigen reparatieafdeling voor hardware.

Beveiliging
Naast het voorzien van een goede virusscanner en firewall kunnen we uw netwerk
nog beter beveiligen door het periodiek door te lichten op beveiligingsrisico’s.

Backup
Dataverlies betekend in deze tijd een groot probleem voor uw bedrijf. Wij leveren
verschillende manieren van backup. Op een tape in uw eigen server of online. Zowel
voor op kantoor als thuis. Uw bestanden staan veilig en zijn snel te herstellen.
Website hosting
Naast een betrouwbare internetverbinding is een goede up-to-date website niet meer
weg te denken in uw bedrijf. Wij leveren verschillende hosting opties om uw website
onder te brengen en e-mail af te handelen onder uw eigen bedrijfsnaam.
Consultancy
Vanuit onze bedrijfskundige achtergrond zijn wij in staat uw bedrijfsprocessen door te
lichten om daarna te kijken waar automatisering ingezet kan worden om de
processen beter en sneller te laten verlopen.
Thuiswerken
Vanaf huis bij al uw gegevens en applicaties op kantoor? Uw thuiswerkplek opnemen
in de bedrijfstelefooncentrale? Wij regelen het graag voor u!

Telefonie
Wij zijn leverancier van Hosted Telefonie (VoIP). Een complete communicatie
oplossing, die geen grote investering vraagt, maar juist schaalbaar is en meebeweegt
met de veranderingen binnen en buiten uw bedrijf. Hosted Telefonie is de
toekomstvaste telefooncentrale. Alle denkbare mogelijkheden uit de cloud voor een
vast tarief per maand, zonder onverwachte kosten achteraf.
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