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CreatIT4u is partner van o.a. :

Automatiseren
zonder
oogkleppen

Bij automatiseren
gaat alles
automatisch maar
niets vanzelf
CreatIT4u is gespecialiseerd in automatisering en telefonie voor het midden- en kleinbedrijf
(MKB). Wij bieden al meer dan 10 jaar hulp aan klanten met automatiseringsvraagstukken en
computerproblemen. Of het nu gaat om de aanschaf van een nieuw werkstation, laptop, telefoon of
tablet, of om de aanleg van een compleet (Apple™) netwerk, wij adviseren, begeleiden en installeren.
Wij automatiseren anders dan onze collega’s. Zonder oogkleppen op en in duidelijke taal. U begrijpt
als klant waar wij het over hebben. Wij werken in ‘de keuken’ van uw bedrijf waardoor vertrouwen,
integriteit en discretie bij ons voorop staan. Daarnaast denken wij altijd in het belang van uw bedrijf
en proberen we, waar mogelijk, kostenbesparende ideeën aan te dragen. Wij verzorgen vanuit de
Neerloopweg in Breda met een jong, enthousiast team de automatisering en telefonie voor klanten
die voornamelijk zijn gevestigd in de driehoek Rotterdam, Eindhoven en Antwerpen met Breda als
middelpunt. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig projecten in zowel binnen- als buitenland als
het gaat om het koppelen van vestigingen met data en telefonie en de aanleg van camera’s.

Bent u geïnteresseerd in
ons dienstenaanbod?
Laat vrijblijvend een Quickscan door
ons uitvoeren van uw automatisering
en telefonie (zowel vast als mobiel).
Tijdens deze inventarisatie bekijken
wij uw server(s), netwerk, internet en
werkstations, zowel hardware- als
softwarematig en uw telefonie.
Wij presenteren u daarna onze
bevindingen en adviezen.

begeleiding - internetverbindingen - mobiel - advies-hardware - systeembeheer - hosting - software-installatie - telefonie - camera’s

Systeembeheer

Mobiele Telefonie

Wij zorgen ervoor dat uw organisatie kan vertrouwen
op een stabiele technische infrastructuur.
CreatIT4u Automatisering heeft alle expertise in
huis als het gaat om netwerkaanleg en -onderhoud,
systeembeheer (zowel on-site als remote) en de
levering van hard- en software. Hierbij maken wij
gebruik van gerenomm eerde merken zoals HP,
Apple, Microsoft, Cisco etc. Tevens detacheert
CreatIT4u gecertificeerd personeel aan diverse
instanties voor grote migraties en overige projecten.

CreatIT4u is KPN partner voor het leveren van
mobiele (data) abonnementen. Hierdoor zijn wij als
automatiseerder ook direct uw aanspreekpunt voor
de mobiele telefonie. U krijgt van ons inloggegevens
voor ons portaal waarin u de status van de
abonnementen kunt zien, dataverbruik en het in- en
uitschakelen van diensten zoals internationaal bellen
en dataroaming kunt beheren. Door onze goede
afspraken met KPN en onze flexibiliteit kunnen wij
abonnementen binnen enkele uren activeren.

Steeds meer onderhoudswerkzaamheden aan uw
automatisering kunnen worden uitbesteed. Wanneer
u besluit om deze werkzaamheden structureel aan te
pakken, kunnen wij u het C4U Onderhoudscontract
en C4U Support Blok aanbieden tegen een extra
gunstig uurtarief. Het C4U Onderhoudscontract
en Support Blok is bedoeld voor klanten die een
overeenkomst wensen voor alle werkzaamheden
die betrekking hebben op automatisering. Onder
deze werkzaamheden vallen service, ondersteuning
(zowel telefonisch, remote en on-site) en installatie
van nieuwe apparatuur.

IP Camera’s

Internetverbindingen

Hosting

Heeft u een zakelijke internetverbinding nodig?
CreatIT4u biedt ADSL, VDSL en glasvezel aan,
eventueel met een eigen IP VPN. Voordeel is dat wij
dan ook voor deze verbindingen uw aanspreekpunt
zijn. Korte lijnen staan bij ons voorop. Uiteraard zijn
wij als technische achterwacht bij de oplevering van
de verbinding door de KPN monteur bij u op locatie
aanwezig. Op deze manier kunnen wij de verbinding
direct controleren op stabiliteit en snelheid.

Om u continuïteit en de beste service te kunnen
aanbieden beschikt CreatIT4u over haar eigen
hostingservers die zijn ondergebracht in diverse
hoogwaardige datacentra in Nederland en
Duitsland. Hierbij maken wij gebruik van gescheiden
nameservers in gescheiden netwerken en worden
onze servers continu ‘gespiegeld’: Iedere verandering
in de applicatie is daardoor ook meteen doorgevoerd
op de ‘kopie’ server. Downtime wordt tot een
minimum beperkt.

CreatIT4u heeft veel kennis in huis op het gebied van
IP Camera’s van het merk Axis. Dit gerenommeerde
merk is marktleider op het gebied van netwerkvideo
met superieure beeldkwaliteit. IP Camera’s kunnen
worden ingezet bij het volgen van de voortgang van
bouwprojecten, camerabewaking voor (bedrijfs)
panden en livestreams bij evenementen. Deze
toepassingen worden vaak gecombineerd met een
koppeling op telefoon/tablet of een koppeling naar een
webpagina. CreatIT4u heeft diverse cameraprojecten
in binnen- en buitenland gerealiseerd.

Vaste Telefonie
Onder de naam HIP Telefonie levert CreatIT4u Hosted
Telefonie over IP. U telefoneert via een kwalitatief
zeer hoogwaardige IP verbinding zonder dat u hoeft
te investeren in een kostbare telefooncentrale. De
spraak (en optioneel video) is van superieure HD
kwaliteit, de mogelijkheden zijn zéér uitgebreid en
de kosten lager dan bij traditionele telefonie. Met
HIP telefonie innoveert u en bent u klaar voor het
nieuwe werken – op elke plaats, met elk toestel, op
elk moment. Het grote voordeel is dat u HIP Telefonie
modulair kan inrichten waardoor u een flexibele
centrale krijgt waarmee u op elk moment gebruikers,
nummers en andere functies kunt toevoegen of
verwijderen.

Persoonlijk
contact en
flexibiliteit
staan bij
ons voorop
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