Before you know IT
Deltacom is een kantoorautomatiseringsbedrijf
dat bestaat uit een hecht team van professionals
die allemaal werken vanuit dezelfde instelling:
Deltacom staat voor volledige ontzorging, waarbij we in een hechte samenwerking met u als
klant gaan voor een langdurige relatie.

info@deltacom.nl
0167.542254

Uw IT-problemen zijn onze problemen, die we –
Before you know IT – voor u oplossen. Snel, efficiënt, kostenbewust en vaak voor dat u er erg
in hebt. Vanuit onze passie en deskundigheid
regelen wij alles rond uw kantoorautomatisering
en komen we met oplossingen die het beste bij u
passen. Dat doen we sinds 1998.

De servicedesk is elke werkdag geopend
van 09.00 tot 17.00 uur. Deltacom 100%
en Deltacom-Cloud.nl klanten kunnen ons
van 08:00 tot 20:00 uur bereiken.

Onze ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen
maken Deltacom tot een uitstekende partner bij
een optimale informatiebeveiliging.

DC ict Steenbergen bv
Berenstraat 27b
4651 DM Steenbergen

Deltacom 100%
Volledige ontzorging systeembeheer
voor een vast bedrag per maand

realisatie en ontwerp: Vermeulen Steenbergen

www.deltacom.nl
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Deltacom 100% =
100% zonder zorgen
Systeembeheer abonnement Deltacom 100%:
volledige ontzorging voor een vast bedrag
Organisaties willen geen zorgen om hun kantoorautomatisering.
Computers, servers en netwerken moeten stabiel werken; back
ups van uw data dienen goed geregeld te zijn. De kosten hiervan
moeten beheersbaar zijn en blijven. Deltacom 100% is een duidelijk
antwoord op deze behoefte.
Deltacom 100% is een systeembeheerconcept waarbij u ook echt

Binnen Deltacom 100% is echt alles omtrent systeembeheer inbegrepen:

100% zonder ITzorgen kunt werken. Het idee is even simpel als

• Het volledige beheer van uw kantoorautomatisering

doeltreffend. Voor een vast bedrag per computer per maand is dit

• Deskundige helpdesk op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur

voor u geregeld. Allin, zonder voorbehoud, zonder kleine lettertjes.

• Veilige backup en goede controle op gemaakte backups

Uw organisatie kan zich concentreren op haar kernactiviteiten en

• Excellente hardware en software leveren wij tegen inkoopprijzen.

budgetoverschrijdingen op ITgebied horen tot het verleden.

Meer informatie: www.deltacom.nl

U bent dus verzekerd van een uitstekende prijsprestatie verhouding.
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Resultaten Deltacom 100%
Korte
termijn resultaten

Middenlange
termijn resultaten

Lange
termijn resultaten

Duidelijk service contract
Ons service contract is helder en duidelijk.
U komt dus niet voor verrassingen te
staan. Deltacom doet wat wordt beloofd.
Daar kunt u van op aan. Onze deskundige
helpdesk staat op werkdagen tussen 8.00
en 20.00 uur paraat om u  indien nodig 
snel en efficiënt te ondersteunen.

Geen SPAM en virussen
Met Deltacom 100% wordt u adequaat
beschermd tegen virussen. Maar ook
hinderlijke SPAM wordt geweerd. Dit door
de juiste filters en proactieve software
die Deltacom bij u installeert. Maar zeker
ook doordat onze technici de processen
monitoren en snel ingrijpen wanneer dit
noodzakelijk is.

Geen financiële
verrassingen
Alles optimaal geregeld
100% betekent bij Deltacom ook
100%. We zorgen dat uw kantoor
automatisering uitstekend is geregeld.
Dit evalueren we met u. We adviseren
u graag op ITgebied en bekijken hoe
uw bedrijfsprocessen optimaal kun
nen worden ondersteund.

Uitstekende back-up
Bij Deltacom 100% is het realiseren van
online backups geheel inbegrepen. Bij
calamiteiten kan terug worden gegrepen
op een goede back up. De wetenschap
dat ook dit onderdeel vlekkeloos gebeurt
en dat op deze processen goede monito
ring plaatsvindt, zorgt voor zekerheid.

Direct succesvol
Bij Deltacom 100% wordt elke organi
satie direct geaccepteerd. Wij brengen
orde in bestaande systemen en zorgen
ervoor dat alles perfect op elkaar wordt af
gestemd. Deltacom beschikt over zowel
een ISO 27001 als een NEN 7510 certifi
cering. Dat betekent de juiste compliance
voor organisaties in de Zorg & Welzijn.

Tevreden medewerkers
We ontzorgen u deskundig. Maar
we doen daarmee meer: we ont
storen ook. Door proactief onderhoud
worden veel mogelijke ICTproblemen
voorkomen. Dat betekent dat uw
medewerkers prettig door kunnen
werken en zich niet hoeven te ergeren
aan onnodige storingen, die niet alleen
het werkplezier maar ook de produc
tiviteit nadelig beïnvloeden.

Nog een duidelijk voordeel van Delta
com 100%. De heldere afspraken
met vaste bedragen voorkomen nare
financiële verrassingen. U weet exact
waar u aan toe bent en kunt betrouw
baar financieel plannen met kloppen
de budgetten.

Verbetering van uw
efficiency
Minder storingen op het terrein van
kantoorautomatisering betekent ook
minder verstoring van uw bedrijfs
processen. Prettig en efficiënt kun
nen werken, zonder tijdverslindende
problemen op momenten dat u deze
juist kunt missen.

Hoge beschikbaarheid
van uw ICT
Sterk bij Deltacom 100% is onze proac
tieve manier van werken. Problemen
kunnen we vaak voorkomen. Before
you know IT zijn komende storingen
vaak al opgelost. En dat willen we, in
zowel uw als ons belang.
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Over Deltacom kantoorautomatisering
Deltacom is een kantoorautomatiseringsbedrijf dat bestaat uit een hecht
team van professionals die allemaal werken vanuit dezelfde instelling:

regelen wij alles rond uw kantoorautomatisering en komen we met op

Deltacom staat voor volledige ontzorging, waarbij we in een hechte sa

lossingen die het beste bij u passen. Dat doen we sinds 1998.

menwerking met u als klant gaan voor een langdurige relatie.
Deltacom is een familiebedrijf dat een persoonlijke en uitstekende dienst
Uw ITproblemen zijn onze problemen, die we – Before you

verlening hoog in het vaandel heeft staan. Met zusterbedrijf Nedzone in

know IT – voor u oplossen. Snel, efficiënt, kostenbewust en vaak

ternet b.v. beschikt Deltacom over een eigen datacenter in Steenbergen.

voor dat u er erg in hebt. Vanuit onze passie en deskundigheid

Onze ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen maken Deltacom tot een
uitstekende partner bij een optimale informatiebeveiliging.

Before you know

IT

