Contacteer ons
Your business tag line here.

Geniet van deze uitzonderlijke
aanbieding en contacteer ons
vandaag nog via:
GSM: +32 479 74 64 64
Email: info@adwsolutions.be
U kan dan een gratis audit aanvragen
van uw netwerk en IT-apparatuur.

Uw aanspreekpunt
voor alle
IT-gerelateerde vragen

Of u kan genieten van 10% korting op
uw totaal factuur bij een aankoop vanaf
€100,00 BTW excl.
U ziet het... ADW Solutions kan een
meerwaarde bieden aan uw bedrijf. Wij
adviseren niet enkel maar denken mee
welke uw noden en wensen kunnen zijn
in de toekomst van uw bedrijf.

ADW Solutions
Spellewerkstraat 44
9030 Mariakerke
GSM: +32 479 74 64 64
info@adwsolutions.be
www.adwsolutions.be

Wie zijn wij?

Onze Troeven:

ADW Solutions is een KMO met als
doelstelling solide IT-oplossingen
aan bedrijven te leveren en deze te
onderhouden.

•
•
•
•
•

Wij bestaan sinds 2006 en
zijn gelegen in de
Spellewerkstraat 44, 9030
Mariakerke. Wij kunnen
zowel tijdens als buiten de
kantoor uren ter plaatse
komen. Zo kunnen wij u
snelle interventies en
oplossingen leveren
wanneer dit het beste past
voor u en uw bedrijf.
Bij grotere projecten waarbij een derde partij
betrokken is kunnen wij voor u de coördinatie en
opvolging verzorgen zo heeft u maar één
aanspreekpunt zodat er geen
verantwoordelijkheid kan worden afgewimpeld
bij eventuele problemen.
Onze service en uw totale tevredenheid zijn onze
doelstelling. Hierdoor bouwen wij
langetermijnrelaties op... Want pas als u
tevreden bent zijn wij dat ook!

•
•
•

Een KMO voor de KMO
Wij denken mee met u
Betaalbare tarieven
Geen nine-to-five mentaliteit
Snelle interventie termijnen
Eén partner voor al uw IT projecten
Support- & onderhoudscontracten
Flexibel

Wat kunnen wij voor u doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pc’s & Laptops (HP, Acer,
Asus etc...)
Alle randapparatuur
Servers (Windows SBS 2003 &
Exchange)
Alle netwerkcomponenten &
Netwerkfinetunning
Software
Service ook aan toestellen niet bij
ons aangekocht.
VPN, webmail &
Thuiswerkoplossingen
IT-beveiliging (antivirus , firewalls,
backup ...)
Onderhouds- & Supportcontracten
Outsourcing van IT Personneel
IP camera beveiliging
Draadloze netwerken ook over
grote afstanden en meerdere
gebouwen.

