
Werken waar je wilt.
Veilig en zonder gedoe
Op kantoor, thuis en onderweg

DECOM.NL/DIENSTEN

In drie fasen naar samenwerking

Samenwerken met Decom is kiezen voor een nuchtere

aanpak. Met kennis van zaken en focus op service.

Het resultaat is gemak, zorgeloos bereik, efficiënt en

veilig werken. Voor je bedrijf, medewerkers en klanten.

Kennismaken in vogelvlucht
Decom bestaat uit een team enthousiaste 

mensen met passie voor telecom en ICT. 

We zijn gespecialiseerd in connectiviteit in de 

breedste zin. Hiernaast beheren we de werkplek. 

Niet de techniek maar het gemak voor de klant 

en gebruiker staat centraal. Decom is groot 

genoeg om topservice te leveren en klein 

genoeg om snel en flexibel te schakelen.

WIFI NETWERK CHECK

ICT en telecom: het moet gewoon werken. Dat horen we vaak. Aan de andere kant, het zijn kritische 

middelen die bijdragen aan succesvol ondernemen. Er is veel mogelijk. In onze aanpak willen we 

allereerst het bedrijfsproces snappen. Pas dan krijg je een perfect passend advies zonder flauwekul.

Zo typeren onze klanten ons

Pragmatisch

Servicegericht

Flexibel

Vakbekwaam

Ervaar het zelf!

DIT DOEN WE

Dit is Decom

Ons Doel:

Extreem tevreden 

klanten



Dit doen we

Voor wie

Onze partners

Een greep uit onze partners:

Het bedrijfsproces en gebruiker centraal
Het start met een gedegen advies, of een second opinion. 

Naar wens leveren we de best passende producten van toonaangevende merken. We vullen dit aan 

met eigen diensten en nemen de regie. Serviceafspraken leggen we vast in een SLA. Alles met als 

doel gebruikers zo efficiënt en veilig mogelijk te laten werken. Op kantoor, thuis en onderweg.

Als kennis, klanttevredenheid en service vanzelfsprekend moeten zijn
Bij Decom is elk type organisatie welkom. We hebben onze bedrijfsvoering zo ingeregeld dat iedereen zich 

thuis voelt en de service krijgt die past. Dit geldt ook voor onze contactpersonen op diverse niveaus, elk met 

een andere verwachting of belang. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen, kennis van zaken en weten wat er 

speelt. Dit is de kern van onze aanpak.

Geen vingerwijzen: één aanspreekpunt
We geloven er niet in dat één partij alles zelf kan. Daarvoor 

is de markt te complex. Decom is gecertificeerd leverancier 

van diverse gerenommeerde merken. Daarnaast hebben we 

strategische partnerships. Hiermee garanderen we voor onze 

klanten kwaliteit en één aanspreekpunt. Wij zijn namelijk wars 

van vingerwijzen.

Tip!

Koop niet vanaf offerte. Dit 

zeggen we regelmatig bij 

complexere oplossingen. We 

bieden een live demo in onze 

experience room waar je zelf de 

voordelen kan ervaren.

KPN Microsoft F-Secure Fortinet Yealink Apple BCN Tracer

Maak ook kennis met de specialiteiten in telecom, ICT en security
Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt!

0316 282557 of info@decom.nl. Check voor meer info: decom.nl/diensten


