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Jouw ICT-zaken Gewoon Goed Geregeld
Even wat prijzen opzoeken op je computer, een offerte aanpassen via je tablet, online een
nieuwe voorraad bestellen, je collega appen of mailen via je smartphone? Of je het nu wilt of
niet, jouw organisatie wordt steeds afhankelijker van technologie. ICT is dan ook een aanwinst
voor je bedrijf. Tenminste, als alles Gewoon Goed Geregeld is. En daar heb je Motics voor.

Voor al je ICT-zaken
Als ondernemer wil je niet continu bezig zijn met ICT. Maar je weet dat het erbij hoort, net zoals je administratie. Wat als wij je nou vertellen dat technologie jouw werk leuker en makkelijker kan maken? Laat ons je ICT-zaken regelen, zodat jij er geen omkijken meer naar hebt. Wij
zijn jouw aanspreekpunt op het gebied van werkplekken, netwerken, internet, wifi, telefonie
en websites.
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Waarom moeilijk doen?
ICT is al complex genoeg. Daarom maken wij technologie persoonlijk en begrijpelijk. Bij
Motics vind je geen stoffige IT-nerds, maar doodnormale mensen die jou begrijpen. En die
alles duidelijk uitleggen. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Jouw sparringpartner
Het succes van ICT zit hem in het inzetten van de juiste techniek op het juiste moment. Dat
lukt alleen wanneer we jouw organisatie door en door kennen. We komen dus graag langs
om mee te denken over de automatisering binnen jouw bedrijf. Of gewoon voor een bakje
koffie. Dan beantwoorden we meteen al je vragen over dat ene programma of dat ingewikkelde technische ding waar je zelf niet uit komt. Is dat ook weer Gewoon Goed Geregeld.

Gewoon Goed Geregeld
Je krijgt bij ons geweldige ondersteuning, veilige verbindingen en de garantie dat jij gewoon
kunt blijven doorwerken. De support is ook altijd inbegrepen, want we staan achter wat we
doen. Jij verwacht topkwaliteit en -service en die krijg je natuurlijk, zonder extra te hoeven
betalen. Da’s Gewoon Goed Geregeld.
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Daarom Motics
❯ Duidelijke taal

Wij snappen dat ICT misschien niet jouw ding is. Dus we vallen je niet lastig
met ingewikkelde voorstellen en moeilijke termen. We maken technologie
persoonlijk en begrijpelijk.

❯ ICT die past bij jouw bedrijf

De markt verandert continu en jouw ICT moet moeiteloos meebewegen.
Wij kijken waar het beter kan en komen met oplossingen die passen bij
jouw situatie, zodat jij je werk kunt blijven doen.

❯ Altijd binnen 24 uur weer online

Jouw ICT moet gewoon goed werken. 24 uur per dag, 7 dagen per week en
365 dagen per jaar. Werkt iets niet helemaal oké, dan lossen wij dat binnen
24 uur voor je op.
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❯ Geen addertjes onder het gras

Je betaalt bij ons een vast bedrag per maand. Dus nooit onverwachte extra
kosten als wij een keer wat langer met je opdracht bezig zijn. Dat vinden wij
Gewoon Goed Geregeld.

❯ Een netwerk van computers én mensen

We zijn niet alleen goed in automatisering, we verbinden ook onze
klanten met elkaar. Van bhv’er tot businesscoach: wij weten er iemand voor.
Zo helpen we elkaar vooruit.

Waarom Motics?

Topservice

Veilig verbonden

24/7 doorgaan

Geen kleine
lettertjes

3 jaar
garantie

Jouw
Werkplek
Gewoon
Goed
Geregeld
↑ Je bestanden veilig in de cloud
↑ 1 inlog voor al je applicaties
↑ Beveiligde mailomgeving
↑ Je systemen altijd up-to-date
↑ Elke dag een automatische back-up

Jouw werkplek Gewoon
Goed Geregeld
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Werken waar en wanneer jij wilt, dat is de
samenleving van nu. Elke mobiele telefoon,
tablet, laptop en computer heeft daarom
toegang nodig tot allerlei bedrijfsgegevens,
applicaties en meer. Maar dan wel simpel en
veilig natuurlijk. Dat regelen wij voor je!

Jouw werkplek op orde

Wij zorgen dat je werkplekken dag en nacht
lekker werken. Je mail, internet, wifi, antivirussoftware en telefonie stellen we allemaal in.
Je hoeft nergens naar om te kijken. En voor
vragen mag je ons altijd bellen.

Kickstart jouw
bedrijf met
Jouw Werkplek
Gewoon Goed
Geregeld.

Jouw
Netwerk
Gewoon
Goed
Geregeld
↑ Een zorgeloos bedrijfsnetwerk
↑ Beter samenwerkende apparaten
↑ Controle over jouw netwerkgebruikers
↑ Preventief onderhoud
↑ 24/7 beschermd tegen hackers

Jouw netwerk Gewoon Goed Geregeld

Een netwerk is het wegennet van jouw bedrijf. Een soort snelweg waar continu data
overheen racet. Al je pc’s, laptops, printers en
modems communiceren met elkaar via die
snelweg. Daar kun je geen files bij gebruiken.
Laat ons daarom een betrouwbaar, snel en
storingsvrij netwerk voor je aanleggen en onderhouden.

Netwerk nodig?

We leveren alle apparatuur, zorgen voor voldoende capaciteit, sluiten de werkplekken
aan en controleren of alles werkt. Om files
te voorkomen houden wij de boel continu
in de gaten. Wordt je netwerk bijvoorbeeld
te zwaar belast? Dan pakken we de bandbreedte direct aan. Wij zorgen dat het juiste
verkeer de juiste voorrang krijgt.

Controle over toegang

Jij bepaalt zelf welke apparaten toegang krijgen tot je netwerk. De computer van je klant,
de smartphone van je collega, de laptop van
de buren? Wij regelen het, van superstrak tot
veilig losjes en geheel AVG-proof.

Geen ongewenste gasten

De gegevens in je netwerk zijn 24/7 beschermd tegen ongewenste gasten. Onze
slimme firewall houdt namelijk malware, virussen en hackers buiten de deur.

Huidige netwerk verbeteren

Behalve een nieuw netwerk aanleggen, kunnen we je huidige netwerk ook uitbreiden of
verbeteren om problemen te verhelpen. Je
kunt altijd rekenen op gecertificeerde, gedocumenteerde en beveiligde bekabeling.

Doorlopend onderhoud

Of het nu gaat om één enkele kabel of een
gehele infrastructuur voor meerdere vestigingen, alles wordt door ons uitvoerig getest
en onderhouden. Je krijgt ook elke maand
een overzicht van onze checks. Zo kun jij zorgeloos blijven doen waar jij goed in bent.
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↑ Stabiel internet
↑ Firewall tegen ongewenste gasten
↑ Continue monitoring van je verbinding
↑ 24/7 hulp op afstand
↑ Gratis installatie

Jouw internet Gewoon Goed Geregeld
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E-mailen, bestanden downloaden, video’s
streamen, thuiswerken, videobellen. Tegenwoordig is niets te gek, maar je hebt er wel
een betrouwbare, veilige en stabiele internetverbinding voor nodig. Samen vinden we
een internetoplossing waar jouw organisatie
mee vooruit komt.

Binnen jouw budget

We denken graag met je mee over de verbinding die past bij jouw locatie en budget.
Of het nu gaat om glasvezel, coax, 4G, 5G of
een andere techniek, wij zijn eerlijk over je
opties en regelen alles voor je.

Altijd online

Jouw internet moet 24/7 beschikbaar zijn,
toch? Daar heb je ons voor. We regelen een
back-upverbinding, zodat je bij een storing
altijd verder kunt werken. En die storing? Die
lossen we op nog voordat jij er last van krijgt.

Gratis installatie

De installatie van je internet is in no-time
geregeld. Netjes, compleet en zonder extra
kosten. We labelen alle kabels en apparatuur,
zodat je precies weet waar alles voor dient.
Gewoon Goed Geregeld!

Jouw
Wifi
Gewoon
Goed
Geregeld
↑ Wifi voor je hele organisatie
↑ Inloggen met een Microsoft-account
↑ Wifi-apparatuur die niet opvalt
↑ Maandrapportages van de updates
↑ Voor zoveel gebruikers als jij wilt

Jouw wifi Gewoon Goed Geregeld

Geen kabels, geen gedoe? Dan is wifi wat
voor jou. Draadloos verbonden zijn betekent
dat je kunt internetten waar en wanneer je
wilt. Heb je één netwerk, meerdere vestigingen? Wil je binnen én buiten wifi? Wij zorgen
dat jouw draadloos internet werkt, zonder
moeilijke wachtwoorden.

Stabiele wifi

Door onze slimme technieken verandert het
draadloze netwerk voortdurend mee met
jouw omgeving. En wij geven het systeem
ook nog eens maandelijkse updates. Reken
dus op stabiele en betrouwbare wifi. Zo kun
jij zonder haperen blijven videobellen terwijl
je collega een groot bestand downloadt.

Een portal voor je gasten

Je wilt natuurlijk niet dat je gasten of buren
via wifi bij al jouw vertrouwelijke bestanden
kunnen. Daarom geven wij ze minder vrije
toegang dan je medewerkers. Je gasten kunnen inloggen via een persoonlijke portal met
een welkomstbericht namens jouw bedrijf.

Apparatuur uit het zicht

We zetten geen lelijke wifi-versterkers of
gekke adapters op je vensterbank. De benodigde apparatuur wordt onderdeel van jouw
bedrijf en we werken alles netjes weg. Je
krijgt 3 jaar kwaliteitsgarantie en altijd gratis
herstel als er iets niet werkt.
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Jouw
Telefonie
Gewoon
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↑ Bereikbaar op je vaste nummer
↑ Binnen 1 dag geregeld
↑ Persoonlijker contact via videobellen
↑ Uitstekende gesprekskwaliteit
↑ Makkelijk uit te breiden
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Jouw telefonie Gewoon Goed Geregeld

Je eigen telefooncentrale

Bellen via internet

Videobellen

Verkeerd verbonden? Niet bij Motics. Hoe
telefonie er in de toekomst uitziet, weten we
niet precies. Maar er is wel meer en meer
telefonisch contact. Een goede communicatieoplossing is dus erg belangrijk voor jouw
bedrijf. Wij regelen snel en eenvoudig jouw
telefonie.

Met een telefonieoplossing van Motics in de
Cloud bel je via het internet en ben je bereikbaar zoals jij dat wilt. Je telefoonnummers
zijn niet meer gebonden aan één locatie of
toestel. Overal waar je internet hebt, ben je
bereikbaar op jouw vaste nummer. Dus ook
via een app op je mobiele telefoon of via je
laptop.

Overstappen of nieuwe telefoonnummers
nodig? Wij leveren en installeren alle benodigde apparatuur. Via onze virtuele telefooncentrale kun jij onder meer zelf nummers
toevoegen of verwijderen. En via het bijbehorende dashboard heb je inzicht in de belstatistieken van je team.

Naast traditioneel bellen wil je misschien ook
videobellen met je collega’s of klanten? Wij
zorgen voor een stabiele internetverbinding
en goed beeld en geluid. Jouw telefonie
wordt Gewoon Goed Geregeld.

Jouw
Website
Gewoon
Goed
Geregeld
↑ Een professionele online uitstraling
↑ Beter vindbaar via zoekmachines
↑ WordPress-site in jouw huisstijl
↑ Makkelijk zelf te beheren
↑ Inclusief zakelijke e-mailadressen

Jouw website Gewoon Goed Geregeld

Is jouw bedrijf al online te vinden? Een
professionele website is je visitekaartje, een
manier om potentiële klanten te laten zien
wat jij voor ze kunt doen. Laat de hosting, het
ontwerpen, bouwen en onderhouden van die
website maar aan ons over.

Overleg over je wensen

Nog niet helemaal zeker over wat je nodig
hebt? Vertel ons je wensen en we denken
met je mee. Denk aan het opfrissen van je
bestaande website of het bouwen van een
nieuwe website of applicatie. Vervolgens krijg
jij een voorstel met een vast bedrag.

Website in jouw stijl

Daarna gaan we aan de slag met het eerste
ontwerp. Na jouw feedback zetten we de
laatste puntjes op de i. Helemaal naar je zin?
Dan zetten wij de website voor je online. Ook
de hosting kun je volledig aan ons overlaten.
Via het contentmanagementsysteem kun jij
zelf eenvoudig nieuwe content online zetten.
Dat leggen we je graag uit!

Beter vindbaar in Google

Je wilt natuurlijk wel dat je website goed gevonden wordt via zoekmachines. Daar houden wij al rekening mee tijdens het ontwerp.
We houden ook de techniek up-to-date. Een
paar maanden na de oplevering bekijken we
de resultaten van je website en kunnen we
de vindbaarheid eventueel nog verbeteren.

Jouw eigen mailbox

Bij de website krijg je ook een eigen e-mailadres. Wij stellen die zakelijke mailbox voor
je in. Meerdere e-mailadressen nodig? Ook
dat kan. Je website Gewoon Goed Geregeld
noemen wij dat.
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Jouw
Contact
Gewoon
Goed
Geregeld

Persoonlijk contact is juist verbonden zijn
Denk je: die mannen van Motics kunnen mij wel helpen? Of weet
je nog niet wat jouw organisatie nodig heeft? Bel of mail ons! Wij
denken graag met je mee.

Rense Middelbos
+31 625352297
middelbos@motics.nl
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Rudy de Bruijn
+31 648619989
debruijn@motics.nl

Motics is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie
altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie in deze dienstencatalogus geen rechten worden ontleend.

Motics

sales@motics.nl
0344 200100

www.motics.nl

