LanSolutions

Partners in Networking

Al 20 jaar uw partner in...
Netwerkaanleg en beheer
Internethosting en begeleiding
Helpdeskondersteuning
Leverancier van hardware en software

Automatiseren is vooruit zien

Sinds 1991 uw partner in Networking!

Computers en computernetwerken zijn een onmisbaar onderdeel van uw organisatie. De techniek
groeit snel en wij groeien met u mee.
LanSolutions bewijst al meer dan 20 jaar dat het onderhouden van uw kostbare systemen een
vak is. Een vak dat wij als specialist als geen ander verstaan.
Het Watchdog concept is sinds 2007 de hoeksteen van een betrouwbaar PC- of computernetwerk.
LanSolutions onderhoudt volgens dit concept meer dan 2000 computers van een groot aantal
tevreden klanten.

LanSolutions Watchdog
Hét netwerk concept voor uw PC
Veel bedrijven ervaren computer problemen omdat men eenvoudigweg niet weet hoe ze moeten
worden opgelost of om kosten te besparen. Wij hebben voor u dé oplossing:

De diensten van LanSolutions op maat:

LanSolutions installeert en onderhoudt al meer dan 10 jaar pc’s en netwerken op basis van het
Serviceplan 2000. De basis van het Serviceplan 2000 is een terugkerend bezoek aan uw
organisatie, waarbij zowel de bezoekfrequentie als het aantal uren afgestemd worden op de
grootte van uw organisatie en de behoefte aan ondersteuning.
Elk bedrijf en instelling heeft verschillende behoeftes. Wij vullen deze behoefte in met een
persoonlijke aanpak. Service en diensten leveren wij op maat voor onder andere de volgende
toepassingen:

Watchdog is een softwareprogramma waarmee wij proactief uw computers & servers beheren.
We onderhouden op afstand 24 uur per dag, 7 dagen per week uw systemen, zodat kleine en
sluimerende knelpunten niet uitgroeien tot grote problemen.

Netwerkaanleg, beheer en onderhoud			
Helpdesk service				
Internethosting en begeleiding 				
ICT advies
Hardware en software levering 				
ICT infrastructuur 		
WiFi Installatie 						Presentatietools
Mobiele werkplekken en thuiswerkplekken		
Opleidingen

U vermijdt dure reparatie en herstelkosten.
U ervaart een betere performance, minder uitglijders en praktisch 0 downtime op uw systemen.
U heeft het gevoel permanent over uw eigen IT technici te kunnen beschikken zonder de kosten te dragen.
U vermijdt reiskosten en heeft sneller respons op uw vragen.
U stelt uw gegevens veilig.
Uw ICT omgeving wordt continue door onze Watchdog bewaakt.

Software

Hardware

LanSolutions levert, installeert en onderhoudt softwarepakketten van de gerenommeerde leveranciers.
Ook andere, meer specifieke of branchegerichte software, kunnen wij voor u aanschaffen,
installeren en onderhouden.
LanSolutions heeft ruime ervaring met softwarepakketten die gebruikt worden in de zakelijke
dienstverlening, gezondheidszorg en scholengemeenschappen.

Waarom is LanSolutions Watchdog het beste concept?

LanSolutions is officieel dealer van bekende A-merken. Van deze merken leveren wij werkstations,
servers, notebooks en beeldschermen. Ook voor meer specifieke hardware, waaronder harddisks
en andere opslagmedia, communicatiemiddelen en hardwarematige firewalls, kunt u bij ons terecht.
Als leverancier nemen wij de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de apparatuur en
programmatuur. De kwaliteit van deze hard,- en softwareproducten zijn gegarandeerd, mits goed
onderhouden en professioneel geïnstalleerd.
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