Zakelijke IT oplossingen

Reparatie en onderhoud bedrijfsdevices

24/7 support voor internet en telefonie

Jouw bedrijf altijd
veilig online
en bereikbaar:
wij zorgen
ervoor

Alles
onder
één dak!

Compleet op maat geregeld voor
ZZP-ers en midden- en kleinbedrijf
Ken je ons al? Misschien ben je als consument of vanuit je bedrijf al eens bij ons geweest voor de diensten die
we al geruime tijd verzorgen op het gebied van reparatie, verkoop en installatie van telefoons, tablets, laptops
en pc’s. Of voor een mobiel abonnement of de oplossing voor je softwareprobleem.
Naast deze vertrouwde diensten bieden wij tevens een volwaardig zakelijk ICT-pakket voor ZZP-ers
en kleine tot middelgrote ondernemingen. Wij kunnen jouw bedrijf volledig ondersteunen met:
Verzorgen van zakelijke telefonie, zowel vast
(Voip) als mobiel,
Aanleg en beveiliging bedrijfsnetwerk, bekabeld
en/of draadloos,
Cloud-oplossingen; een flexibele en veilige manier
om altijd en overal online te kunnen werken en
bereikbaar te zijn,
Hosting Office 365,

Beheer en onderhoud van jouw email-accounts
en website

IT support op afstand of op locatie
Beheer, periodiek onderhoud en reparaties van
al je apparatuur en telefoons
Advies, aankoop, levering en installatie hardware
en software

Ben jij
goed v
oorbereid?

Complete
zakelijke ICT dienstverlening

Sta jij er wel eens bij stil hoeveel schade je kunt oplopen als je
het slachtoffer wordt van cybercrime? Geef hackers, virussen,
gijzelsoftware en diefstal van data geen kans en regel je
online beveiliging via RepairSpot Business-IT.
Beveiliging bedrijf tegen cybercrime
Supersnelle oplossing bij storingen of schade
Internet, telefonie, werkplekinrichting
Beheer, onderhoud, reparatie
Advies en aanschaf hardware en software
Support op locatie en op afstand

Zaken goed geregeld hebben?
Laten we even bellen! +31 (0)76 532 9382

Altijd zakelijk bereikbaar en online met al je bedrijfsapparatuur
Goed werkende telefoons, laptops en computers
zijn van levensbelang voor je bedrijf. Bij Repairspot
kun je met alle bedrijfsdevices terecht voor
reparatie en onderhoud. Steeds meer bedrijven
kennen de weg naar onze professionele
reparatiepunten aan de Borchwerf 14 in
Roosendaal en de Molenstraat 176 te Zundert

Naast onze IT-oplossingen op maat zorgen wij ook
voor jouw apparaten. Scherm van een tablet kapot?
Vochtschade in je telefoon? Accu problemen bij
een laptop? Voor al je bedrijfstoestellen staan onze
gespecialiseerde reparateurs klaar om ze weer
picobello in orde te maken. Zo kunnen jij en je
medewerkers weer snel aan de slag.

Nieuw: Support Abonnement
Zakelijk
Snelle support bij problemen of storingen
Remote ondersteuning of op locatie
Basis (kantooruren) of Plus (24/7)
Prijs op basis van aantal werkplekken

Hier kan Repairspot jou
mee helpen:
Reparatie van al je apparaten
Mobiele bedrijfsabbonementen van
de grootste providers
Zakelijke IT en Telefonie
Beveiliging tegen cybercrime
Probleemoplossing

Meer weten over onze diensten?
Bel 076 532 9382
Diverse klanten gingen
je al voor!

Reparatie van je bedrijfstelefoons
en computerapparatuur

Supersnel
opgelost.

Is reparatie niet meer
interessant?
Repairspot voorziet
je bedrijf van nieuwe
telefoons of tablets
naar eigen voorkeur,
inclusief abonnement
en installatie.

Hybride werken?

inclusief gewenste
softwareprogramma’s

Volledige inrichting
bedrijfs- of thuiswerkplek.

Thuiswerken is tegenwoordig vaak onderdeel van de
werkafspraken tussen jou en je werknemer. Veel van
hen combineren thuiswerk en kantoor: het zogenaamde
hybride werken. Wil je voor jouw medewerkers een goede
mobiele of thuiswerkplek faciliteren? We stellen naar
behoefte een volledig pakket samen tegen een aantrekkelijke prijs en verzorgen de volledige werkplek van apparatuur tot installatie en beveiliging.

Neem gerust contact met ons
op voor een afspraak.

