Zorgeloos communiceren
Ook voor uw totaaloplossing!

Aangenaam
Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie.
Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren.
Dit doen we met een professioneel en enthousiast team. Welkom!
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Mobiele telefonie
Mobiele telefonie is niet meer uit ons leven weg te denken.
Voor de zakelijke markt geldt telefonie vaak als één van de belangrijkste pijlers van een bedrijf.
Hoe staat het met het belgedrag binnen uw organisatie? En met het steeds belangrijker wordende
dataverbruik? Heeft u nog het overzicht over uw kosten en abonnementen?
Flexcom helpt u bij het maken van deze keuzes en het creëren van overzicht.
Wij werken samen met de grootste providers van Nederland: KPN, Telfort, Vodafone en T-mobile.
Een bewuste keuze, omdat kwaliteit voor ons bovenaan staat. Samen met deze partners zorgen wij
ervoor dat u zorgeloos kunt communiceren.

Vaste telefonie
Heeft u op kantoor uw vaste telefonie goed geregeld?
Wilt u met uw organisatie beter bereikbaar zijn of voordeliger bellen? Is uw huidige telefooncentrale
aan vervanging toe of bent u op zoek naar uitgebreidere mogelijkheden? Dan bent u bij Flexcom aan
het juiste adres. Een efficiënt en op de toekomst voorbereid telefoonsysteem is voor uw organisatie
van cruciaal belang en een bepalende factor voor een perfecte in- en externe communicatiestructuur.
Samen met u kijken we welke telefonie oplossing het beste past bij uw organisatie.
Of u nu kiest voor traditioneel, VoIP of hosted telefonie.
Met een oplossing van Flexcom bent u verzekerd van optimale bereikbaarheid.

Totaaloplossing
Totaaloplossingen, waarbij u kunt kiezen voor vast en mobiel in één,
is een nieuwe trend op het gebied van telecom op de zakelijke markt.
Alle telecommunicatie en IT-oplossingen onder één dak, voor een vast bedrag! Wie voor de toekomst
kiest, gaat voor een alles-in-één-pakket. Bedrijven kiezen hiermee voor overzicht en gemak.
Ze krijgen de zekerheid dat alle zorg uit handen wordt genomen en dat men kan bellen
voor een vast bedrag per maand. Providers komen met een aanbod dat het leven voor bedrijven
gemakkelijker gaat maken. Zorgeloos communiceren is hierbij het sleutelwoord.

Welke provider u moet kiezen? Daar kan
Flexcom u mee helpen. Aan de hand van
een zorgvuldige inventarisatie brengen
onze adviseurs uw telecom- en ict-situatie
in kaart en bepalen zo met u welke
oplossing het beste bij uw bedrijf past.
Waarom kiezen voor een totaaloplossing?
• Onbeperkt bellen met zowel vast als mobiel
• Inclusief hosted telefonie
• Tussentijds aantal licenties weer kunnen verlagen

Datanetwerken
Is uw netwerk nog up-to-date? Goede netwerkbekabeling is
essentieel voor een goed functionerende ICT-omgeving.
Een belangrijke trend die zich momenteel ontwikkelt is: Bring Your Own Devices of BYOD.
Tablets, laptops, telefoons en eigen draadloze of wifi clients van uw personeel die in steeds meer organisaties en werkplekken
worden toegestaan of beschikbaar worden gesteld. Flexcom bekijkt wat u nodig heeft om alles uit uw internetverbinding te halen.
Afhankelijk van uw wensen verzorgen wij een wifi-netwerk op maat. Wij faciliteren o.a. MKB bedrijven, basisscholen, middelbare scholen,
hoger beroepsonderwijs, ziekenhuizen en klinieken, Alle montage van telefoon/data en glasvezelbekabeling behoort tot ons vakgebied.
Onze gecertificeerde telecommonteurs leveren hoogwaardige kwaliteit en garanderen de werking van uw bekabeling en wifi-netwerk.
Hiermee is uw organisatie op de toekomst voorbereid!

Automatisering
Naast telecom biedt Flexcom ook diensten en producten aan op
het gebied van ICT. Door het pakket van telecom en ICT te integreren
zorgt Flexcom ervoor dat u zorgeloos kunt communiceren.
Flexcom is gespecialiseerd in onder meer systeembeheer en neemt u daarin alle zorgen uit handen.
Ook regelen wij voor u uw online back up, uw toegang tot uw netwerk als u of uw medewerkers
vanuit huis of een andere locatie willen werken (VPN remote acces). Tevens kunnen wij voor u live
uw netwerk bewaken en indien nodig meteen ingrijpen als er iets verkeerd gaat. Flexcom helpt u
graag bij het kiezen van de beste ICT-oplossing.

Videobewaking kan van grote toegevoegde
waarde zijn voor uw organisatie. Door uw
bedrijfspand te voorzien van camera’s kunt
u een schat aan informatie verzamelen.
Waarom zou u uw bedrijfspand in beeld brengen?
• Preventie van diefstal/vandalisme
• Kosten besparen
• Efficiënter werken
• Monitoren van uw bedrijfsprocessen

Camerabewaking
Flexcom kan u hierbij helpen. Wij leveren professionele
videobewakingssystemen voor verschillende toepassingen. We hebben
een ruim assortiment op het gebied van analoge- en IP-camera’s.
Zowel binnen- als buitencamera’s, dag- en nachtbewaking (infrarood) met verschillende behuizingen
zoals box camera’s, dome camera’s en beweegbare camera’s. Onze camerasystemen zijn via een
pc met internetverbinding of via een app op uw smartphone of tablet te benaderen. Verder zijn er
verschillende diensten die Flexcom u kan bieden. Is het nodig uw videosysteem te koppelen aan uw
alarmsysteem of wilt u uw intercom koppelen? Wij hebben voor u de oplossing.
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