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ICT, het moet gewoon werken!
Geen gedoe
Eén aanspreekpunt
Duidelijke taal
Complete service
Geen verrassende factuur achteraf
Wij stoppen pas als het werkt!
Wat zou er gebeuren als je een dag moest werken zonder
computer? En geen toegang had tot het netwerk? Niet kon
bellen? Geen orders kon verwerken en niet kon mailen?

Geen vraag op het gebied van ICT is ons te gek.
Neem contact op en we staan met opgestroopte mouwen
klaar om je te helpen!

Dat gaat gewoon niet. In je hele bedrijfsvoering is je bedrijfsnetwerk het kloppend hart. Daar wil je geen omkijken naar
hebben. Daar wil je je geen zorgen over maken. Dat moet gewoon werken.

Hier kun je ons bereiken :

ONB-ICT is er speciaal voor ondernemers die ICT gewoon
goed geregeld willen hebben. Geen gedoe. Geen gezeur. Duidelijke taal. Zonder verrassende facturen achteraf.

www.hetmoetgewoonwerken.nl
info@hetmoetgewoonwerken.nl
+31 70 209 6100
ONB-ICT
Henri Dunantlaan 18
2286 GG Rijswijk

Geen vraag is te gek
Of je nu hulp wilt bij het inrichten of onderhouden van je bedrijfsnetwerk, er een computer gecrasht is, je mail niet synchroniseert of dat je advies wilt voor de aanschaf van een
nieuwe printer.
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Een greep uit onze diensten:
O n l in e werkplekken
Overal kunnen werken alsof je op de zaak bent? Tijdelijk een
extra werkplek nodig of juist wat minder? Geen probleem.
Wanneer je werkplekken online inricht, ben je super flexibel.
En ook nog eens altijd up-to-date en heel goed beveiligd.

S y s te e m beh eer
Langzame computers, een printer die om de haverklap in
storing staat, camera’s die steeds uitvallen? Allemaal super
irritant, toch?! Laat ons helpen om systemen te optimaliseren zodat jij het maximale werkplezier en resultaat eruit kunt
halen.

B a c k-Ups

Zoals je ziet, ONB-ICT is er voor alles op het gebied van Internet, Communicatie en Telecom. Alles met elkaar verbinden
en vlekkeloos laten samenwerken, zodat jij er geen omkijken
naar hebt, is waar wij onze voldoening uithalen. Het moet
gewoon werken!

De perfecte back-up is betrouwbaar en zo recent mogelijk.
Het zorgt ervoor dat je bedrijf kan doordraaien wanneer data
(onbedoeld) is verwijderd, verloren is gegaan of is gestolen.
Hoe fijn is het als je kunt vertrouwen op een feilloos ingeregelde back-upvoorziening?

VoiP telefo nie
VoIP staat voor Voice Over IP. Bellen via internet, in duidelijke
taal. Je telefoonnummer zit hiermee niet meer ‘vast’ aan een
vaste locatie zoals bij een analoge lijn of een ISDN-lijn. Met
VoIP kun je het nummer overal, waar internet is, gebruiken.
Maximaal flexibel en goedkoop.

N et we rkbeheer
Het maakt niet uit of er al een bestaand netwerk is, of niet.
Wij denken vanaf ‘scratch’ met je mee over hoe het netwerk
binnen het bedrijf eruit zou moeten zien.

I CT s u ppo rt
Een computer die niet meer opstart? Of belangrijke data die
je niet meer kunt vinden? Een plotselinge storing aan de printer? Help! Geen nood. Wij helpen je snel om het probleem op
te sporen en op te lossen.

Recen s ies
“ONB-ICT heeft onze serveromgeving met
werkstations volledig vernieuwd. Wat een
verschil! Dan pas merk je hoe traag het
oude systeem was.”
“Na een grondige inventarisatie is de overgang naar de nieuwe Windows-versie vlekkeloos verlopen. Zij gaan door totdat het
werkt!”
“Wat een fijne service. Toen de nieuwe
computer niet in orde bleek te zijn is deze
zonder problemen snel en adequaat vervangen.”

