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Waarom u zou kiezen
voor network day

PREVIEW

Communicatie is als ademen…Dagelijks wisselen wij veel
informatie uit, zowel zakelijk als privé en vanzelfsprekend
vraagt dit steeds meer van de ICT netwerken. Kortom er is
meer capaciteit nodig. Zowel op de vaste als op de draadloze
netwerken. Een hogere snelheid, meer aansluitingen plus
een intelligentere verwerking van het dataverkeer.
network2day heeft hier haar business van gemaakt.

Grensverleggend
Wij beleven een permanente
technologische revolutie en alleen door
voortdurend grenzen te verleggen, is het
mogelijk om in de communicatiebehoefte
te voorzien. Wij ondersteunen u bij het
verleggen van uw grenzen. Juist daarom
werken er steeds meer organisaties met
network2day.
De Netwerkspecialist
network2day is de netwerkspecialist
van Nederland. Wij ontwerpen,
implementeren, beveiligen, leveren
en onderhouden middelgrote en grote
complexe communicatienetwerken voor
het bedrijfsleven, educatieve instellingen
en de overheid.

network2day partner

Advanced
Networking

Specialist
Communicatie is als ademen

de netwerkspecialist

Wij leveren en onderhouden middelgrote
en grote complexe communicatienetwerken

DIENSTEN
network2day ondersteunt u graag
op de volgende gebieden:

Oplossingsgericht
De professionals van network2day
zijn herkenbaar aan hun ambitie, inzet,
professionaliteit en het denken in
oplossingen. Zij leveren een meetbare
bijdrage aan de oplossing van uw
vraag. Zo garanderen wij u de perfecte
combinatie van capaciteit en continuïteit
in kennis en ervaring. Daarnaast kunt
u bij network2day rekenen op onze
calamiteitenservice. Onze professionals
handelen 24 uur per dag, 7 dagen per
week storingen en calamiteiten af.
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Klantgericht
Wie oplossingen voor complexe
vraagstukken aanbiedt, moet actief
meedenken met de opdrachtgever.
Daarom stellen wij altijd een vast
aanspreekpunt aan. Iemand die niet
alleen op de hoogte is van de business
maar ook kennis heeft van alle ins
en outs van de opdrachtgever en zijn
branche.

Klantgerichte oplossingen

day

projectmanagement
implementatie, configuratie en installatie
wireless metingen & netwerk
(preformance) metingen
advisering met betrekking tot voice en
data netwerken
netwerk ontwerp
project detachering
levering componenten
calamiteiten & remore beheer

Kenniscentrum
Door haar kennis en ervaring heeft
network2day zich ontwikkeld tot
een serieus kenniscentrum.
We beschikken over een eigen
trainingscentrum met de modernste
middelen en methodes.
Hier kunnen eigen medewerkers én
klanten hun kennis up-to-date houden
en hun ervaring uitbreiden!
Financiering
Indien gewenst ondersteunen wij
onze klanten met creatieve en heldere
financieringsmogelijkheden zodat zij
kunnen profiteren van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van ICT.
network2day
Dankzij de expertise en innovatieve
slagkracht is network2day uitgegroeid
tot een toonaangevende organisatie op
de Nederlandse markt op het gebied
van ontwerpen, implementeren, leveren
en onderhouden van complexe IP
infrastructuren voor Data, Voice over IP
en Video.
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