4 UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN
VAN EEN STERK WIFI-NETWERK
Wifi is vandaag niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Het verandert de manier waarop we samenwerken en
leven. Voor uw organisatie is een betrouwbaar WiFi-netwerk dan ook cruciaal. Maar hoe ziet een sterk draadloos netwerk
voor organisaties eruit? Dit zijn de 4 uitdagingen en oplossingen die op dit moment belangrijk zijn.

Uitdagingen

14% van de Nederlanders
werkt mobiel en dat
percentage neemt toe.

IT wordt steeds belangrijker in
primaire bedrijfsprocessen van
organisaties.

Het aantal Internet of Thingsapparaten zal in 2020 stijgen
tot 20 miljard.

Cybercriminaliteit treft jaarlijks
57% van de Nederlandse
bedrijven.

Oplossingen

Bring-Your-Own-Device
en mobiel werken.

24/7 betrouwbare
connectie.

Toekomstbestendig
voor domotica en IoT.

Optimale
veiligheid.

Zetacom: optimale service, persoonlijk gebracht
Nederlandstalige
servicedesk.

Expert in
netwerken, VOIP,
telefonie én
zorgsystemen.

Single point of
contact, 24/7
bereikbaar.

Proactief en altijd
bereid om mee
te denken.

Focus op
gebruikers, vanuit
onze kennis van
de techniek.

Wie is Zetacom?

Onze specialiteit

Als system integrator, gespecialiseerd in netwerken
en telefonie, helpt Zetacom organisaties om beter
samen te werken, bereikbaarder te worden en
efficiënter te werken. In het mkb, de grootzakelijke
markt en in het bijzonder in de gezondheidszorg.

Een netwerk is als een snelweg, daarop mogen geen
hindernissen liggen. Zetacom is gespecialiseerd in
het uitrollen van netwerken, maar ook in het beheren
van alles wat erover heen loopt. Van applicaties tot
security.
Zo zorgen we ervoor dat uw netwerk veilig blijft en
dat u precies weet wie en wat er gebruik van maakt.
Met monitoring, heldere rapportage en concreet
advies helpen we uw organisatie om te blijven
innoveren en groeien. Zonder dat u zich zorgen hoeft
te maken.
Meer weten? Neem dan contact op
via 088 938 2325 of via info@zetacom.nl

Bleiswijkseweg 37, 2712 PB Zoetermeer, Nederland
Informatie: 088 938 2200 | Service: 088 938 2211
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