
Op het gebied van clouddiensten 
leveren wij o.a. webhosting, do-
meinregistratie en het afvangen 
van spam. Heeft u last van spam, 
dan lossen wij dit graag voor u 
op.

Wij bieden systeembeheer aan, 
zowel bij u op locatie als op onze 
terminal servers. Ook voor goede 
antivirus oplossingen kunt u bij 
ons terecht.

VOIP staat voor Voice Over IP. 
U heeft een complete telefoon-
centrale tot uw beschikking. Of 
het gaat om doorschakelingen, 
tijdschema’s, voicemail of keuze-
menu’s; de mogelijkheden zijn 
eindeloos.

Heeft u opslagruimte voor uw 
data nodig? Bij ons kunt u online 
beveiligde opslag huren, zodat 
uw data veilig opgeslagen wordt. 
Uiteraard kunt u altijd vanaf al 
uw apparaten en vanaf alle loca-
ties bij uw gegevens.

Een goede back-up is erg belang-
rijk! Vaak denkt u hier pas aan 
nadat het mis is gegaan en u 
veel gegevens kwijt bent. Wees 
dit voor! Wij nemen u het werk 
uit handen en zorgen voor een 
veilige back-up van uw data.

Is uw bedrijf ook afhankelijk van 
het internet? Wij bieden stabiele 
en zakelijke internet verbindingen. 
Ook bieden wij de mogelijkheid 
om meerdere lijnen te koppe-
len, waardoor bij uitval van een 
lijn u gewoon door kunt werken.

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ?
Al meer dan 12 jaar hebben wij 
ervaring met ICT en clouddiensten, 
zoals systeembeheer, VOIP, stora-
ge en internet. Kortom, voor al uw 
netwerk- en internetdiensten bent 
u bij ons aan het juiste adres. Ons 
doel is om uw ICT zorgen uit han-
den te nemen, waardoor u onbe-
zorgd en effectief kunt werken.

PERSOONLIJK
Bij ons krijgt u altijd advies op 
maat. Samen met u stellen wij 
een pakket aan diensten samen 
wat voor u en uw bedrijf geschikt 
is. Service hebben wij hoog in het 
vaandel staan. Wij werken samen 
met meerdere collega’s, maar u 
heeft altijd een vast aanspreek-
punt. 

HEEFT U INTERESSE?
Neem geheel vrijblijvend contact 
met ons op om kennis te maken. 
Graag bespreken wij uw wensen 
en lichten wij onze diensten en 
producten toe.D
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