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VTM. DE VERBINDING TUSSEN IT-SYSTEMEN EN COMMUNICATIEOPLOSSINGEN.



Vroeger had u een leverancier voor IT-systemen. En een andere leverancier voor 

communicatie-oplossingen. Niet echt efficiënt in een tijd waarin die twee  

disciplines naar elkaar zijn toegegroeid. Daarom bundelt VTM onder één dak 

alle technologie en expertise op het gebied van IT-systemen en communicatie-

oplossingen. Door de integratie van kennis en kwaliteiten profiteren ondernemers 

in het MKB van een compleet pakket aan diensten: hardware, software, mobiele 

en vaste telefonie, data-infrastructuren en -netwerken, systeembeheer en 

netwerkbekabeling.

De technologische ontwikkelingen in IT gaan snel. Toch wilt u een toekomstvaste oplossing 

voor IT en voor telecommunicatie. Bij VTM kunt u rekenen op kennis van verschillende exper-

tises, heldere communicatie en duidelijke afspraken. We staan met beide benen midden in  

het telecom- en ICT-landschap en ervaren elke dag de voor- én nadelen van de verschillende 

diensten en mogelijkheden. Die ervaring en kennis delen we graag met u: op de praktische en 

slagvaardige manier die ons als Westlands bedrijf eigen is.



WAT KAN VTM VOOR U 
DOEN?

ÉÉN ORGANISATIE, 
1001 SYSTEMEN

VTM > MOBIEL
Mobiele telefonie en data

Altijd onbezorgd mobiel kunnen bellen? Overal over data  

kunnen beschikken met smartphones en tablets? VTM heeft 

altijd de juiste mobiele oplossing. Omdat we werken met alle 

providers - zoals T-Mobile, Vodafone, Telfort en KPN - heeft u 

de zekerheid van onafhankelijk advies. En kennis van zaken is 

gewaarborgd: VTM is gecertificeerd business partner van en 

KPN en heeft zelfs de hoogst mogelijke partnerstatus, Platina! 

In onze showroom krijg u advies van onze eigen specialisten. 

Liever telefonisch of op afspraak bij u op locatie? Ook dat is 

geen enkel probleem.

Indoor network solutions

Een optimale verbinding voor mobiele telefonie en mobiel  

internetverkeer is niet in elk bedrijfspand gegarandeerd. Door 

bedekkingsproblemen of capaciteitstekorten kan de bereik-

baarheid te wensen overlaten. Indoor Solutions is een ver-

zamelnaam voor inpandige (mobiele) oplossingen. VTM komt 

met effectieve systemen om het gebruik van uw mobiele  

telefonie binnen uw locatie te optimaliseren, in nauwe samen-

werking met providers.

Repair & Go Desk

Tijd is geld. En dus heeft u geen tijd voor technische manke-

menten of uitval van uw mobiele apparaten. VTM levert  

apparatuur van betrouwbare merken, waardoor u zelden in de 

problemen komt. Mocht er toch sprake zijn van een storing of 

uitval, dan kunt u direct rekenen op technische support. De 

specialisten van de Repair & Go Desk zorgen ervoor dat u snel 

weer verder kunt werken, desnoods met vervangende appa-

ratuur. 

VTM is een toonaangevende leverancier van telecommunica-

tie- en IT-oplossingen in Nederland. Met hoogwaardige kwali-

tatieve oplossingen en innovatieve diensten stellen we u in 

staat alles uit de techniek te halen. Daarom werken we uit-

sluitend met de beste producten van toonaangevende merken. 

En daarom opereren we ook merkonafhankelijk, om u het 

hoogste rendement van uw investering te kunnen garanderen.

VTM is daarmee dé specialist voor het midden- en kleinbedrijf 

en groot-zakelijke klanten. We zijn actief in diverse branches 

en bij de (semi-)overheid. Eenmanszaak of bedrijf met honder-

den werkplekken: er is altijd een oplossing op maat.



VTM > BEDRIJFSNETWERKEN
M2M

Wilt u op afstand data uitwisselen tussen apparatuur of 

machines met uw IT-omgeving? Dan is M2M (machine-to-

machine) een beproefde oplossing. M2M is een mobiele  

datadienst. Met deze dienst ontvangt en verstuurt u draadloos 

informatie van en naar machines, apparaten, voertuigen en 

systemen. VTM biedt u het gemak en het overzicht van een 

uniek M2M-platform. U kunt namelijk real-time het verbruik 

en de werking van verbindingen checken!

Ethernet VPN

Met Ethernet VPN kunt u eenvoudig één groot Local Area Net-

work (LAN) creëren, door vestigingen te koppelen op basis van 

ethernettechniek. Bij Ethernet VPN maakt u gebruik van 

hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Deze techniek waar-

borgt hoge snelheden voor data- en internetverkeer. Ethernet 

VPN biedt u verschillende bandbreedtes tot 1 Gbit/s.

IP-VPN

Filialen, locaties en thuiswerkers van uw bedrijf kunt u ge-

makkelijk met elkaar koppelen via IP-VPN. Zo creëert u een 

privaat netwerk, ideaal voor alle bedrijfskritische en/of tijd-

kritische applicaties. Voor de koppeling maakt VTM gebruik 

van diverse technieken: ADSL, SDSL-drager of een vaste 

verbinding. Een IP-VPN biedt een beveiligd en besloten 

netwerk over IP-gebaseerde infrastructuur. U bepaalt zelf 

welke diensten over uw eigen netwerk verspreid gaan worden. 

Daarmee is het een passende oplossing voor bedrijven in het 

MKB. Ook omdat u geen hoge investeringen hoeft te doen.

Een netwerk op basis van IP-VPN is snel, betrouwbaar, flexibel 

en toekomstvast. Ook is uw netwerk toegankelijk voor andere 

bedrijfslocaties, telewerkers en leveranciers. 

VPN-netwerk

VTM heeft de expertise in huis om site-to-site verbindingen te 

maken over het publieke internet. Via goed beveiligde VPN-

tunnels beschikt u over een hoogwaardige verbinding. Ongeacht 

de internetverbinding die op een locatie aanwezig is, kunt u 

twee of meer locaties met elkaar verbinden. 

VTM > CLOUDDIENSTEN
Back-up en opslag

Met Back-up Online voor servers maakt u via internet auto-

matisch back-ups van bestanden op uw server. De back-up 

wordt vervolgens automatisch naar een cyber center gestuurd. 

Daar liggen uw bestanden veilig opgeslagen, klaar om een-

voudig weer te worden teruggehaald. Met Back-up Online 

voor servers behoren tapes maken en wisselen of het gebruik 

van een externe harde schijf tot het verleden.

VTM Device Management

Smartphones en tablets verhogen de productiviteit, samen-

werking, responsiviteit en veiligheid in uw organisatie. Maar 

mobiel werken met deze mobile smart devices geeft u ook de 

nodige uitdagingen: (kosten)controle, toestelbeheer en be-

veiliging. VTM biedt met Mobile Device Management de tools 

om mobiele apparaten goed en eenvoudig te beheren.

Hardware en accessoires

VTM heeft een grote voorraad smartphones en bijbehorende 

accessoires. Uit voorraad leverbaar zijn de nieuwste modellen 

van merken als Apple, Nokia en Samsung. Voor een live demo 

van tablets en toestellen bent u altijd welkom in onze show-

room.



Naast een back-up kunt u ook uw andere gegevens die u 

niet vaak nodig hebt maar wel wilt bewaren als naslagwerk 

opslaan in het datacenter. U loopt niet meer het risico dat u 

een USB met waardevolle data kwijt raakt. Of dat gegevens 

verloren gaan doordat een harde schrijf crasht.

Werkplek Online

Uw werkplek inrichten zodat u op elke locatie met een inter-

netverbinding  via uw laptop of smartphone kunt werken? 

Steeds meer bedrijven besteden hun ICT uit zodat ze zich  

volledig kunnen focussen op hun primaire bedrijfsvoering. 

VTM biedt meerdere oplossingen, in samenwerking met 

gerenommeerde partners. U kunt uw werkplek volledig in 

de cloud onderbrengen. Afhankelijk van de grootte van uw 

onderneming en uw specifieke werkplekwensen zijn er meer-

dere oplossingen mogelijk.

Datacenterdiensten

Opslag op uw locatie? Dan komt u voor steeds hogere  

kosten te staan door het energieverbruik. En meer rackspace 

betekent ook meer ruimtegebruik. VTM kan u helpen: door 

uw eigen infrastructuur onder te brengen in een datacenter. 

U betaalt voortaan een vast bedrag per maand voor opslag. 

Zonder dat u zich nog zorgen hoeft te maken over energie-

verbruik, brandbeveiliging en beschikbaarheid van ruimte. 

De datacenters staan garant voor de fysieke toegang en  

toegangsbeveiliging, netwerkbeveiliging, stroomvoorziening, 

klimaatbeheersing en beheeraspecten. Als klant heeft u dus 

schaalvoordelen en kunt u uw kosten van opslag beter 

beheersen.

VTM > VAST BELLEN
Hosted telefonie

Of u nu twee medewerkers heeft of vijftig: u wilt optimaal be-

reikbaar zijn voor uw klanten en geen belangrijke gesprekken 

missen. Hosted telefonie is een toekomstvaste communi-

catie-oplossing wanneer u uw huidige telefooncentrale gaat 

vervangen of wanneer u nú al meer grip op de kosten wilt. 

Want onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij.

Met hosted telefonie communiceert u altijd via het betrouw-

baar vaste netwerk van KPN. Het netwerk is dubbel uitgevoerd 

en wordt 24/7 bewaakt. Er is dus altijd een tweede netwerk 

stand-by. Daarnaast is hosted telefonie nooit onderhevig aan 

de gevolgen van lokale kabelbreuk of stroomuitval. U bent  

altijd op een andere locatie of mobiele telefoon bereikbaar.  

Zo bent u verzekerd van een optimale beschikbaarheid van 

uw telefooncentrale en bereikbaarheid van uw bedrijf.

Telefooncentrale/bedrijfstelefonie

Wilt u als bedrijf graag een eigen telefooncentrale waarop 

u zelf toestellen kunt aansluiten? VTM levert kant en klare 

oplossingen die eenvoudig in beheer zijn. In een aantal geval-

len is vervanging van een centrale of nieuwe bedrijfscentrale 

nodig vanwege de beschikbare bandbreedte of het netwerk. 

Daarom werken we nauw samen met een partner die ruime 

ervaring heeft in het installeren en configureren van bedrijfs-

centrales van 1 tot 200 werkplekken en groter.
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VTM > INTERNET EN VERBINDINGEN
ISDN/PSTN

Met ISDN of PSTN heeft u een conventionele telefoonlijn, met 

een hoge mate van beschikbaarheid. PSTN en ISDN worden 

nog veel gebruikt, met name voor fax en alarmering. In de 

nabije toekomst worden deze technieken vervangen door IP-

telefonie. VTM adviseert u over de aanvraag en staat garant 

voor een probleemloze oplevering van de telefoonlijnen.

ADSL/SDSL/VDSL

Voor zakelijk gebruik van e-mail en internet kunt u bij VTM 

terecht voor ADSL, SDSL en VDSL. Het zijn technieken die zich 

bij uitstek lenen voor bedrijfstoepassingen. U kunt de oplos-

singen geheel op de wensen van uw bedrijf toesnijden.

Glasvezel

Heeft uw bedrijf behoefte aan een grote bandbreedte of hoge 

snelheden van internet en communicatie? De oplossing heet 

glasvezel, dé technologie voor internetdiensten en communi-

catiemiddelen voor de toekomst. Op veel bedrijventerreinen 

is glasvezel beschikbaar. Met de postcodechecker kunt u zelf 

bepalen of u ook de mogelijkheid van een glasvezelaansluiting 

heeft. Kijk op 

http://www.kpn.com/glasvezel/glasvezel-buurt.htm 

Wifi-en point-to-point-verbindingen

Wifi is een bewezen techniek om twee of meer locaties met 

elkaar te verbinden. Of om de bereikbaarheid op bijvoorbeeld 

een groot open terrein of bedrijfshal te vergroten. Met wifi 

krijgt u de beschikking over een draadloos netwerk om te 

voorzien in uw internetverbinding of om verbinding te maken 

tussen twee moeilijk bereikbare locaties.

VTM > KPN DIENSTEN
KPN VastMobielIn1

VastMobielIn1 is een combinatie van vaste telefonie, mobiele 

telefonie en mobiel dataverkeer. Elke werkplek wordt uit-

gerust met een vaste telefoon en/of mobiele telefoon. Bij een 

oproep kan de medewerker kiezen of dit toestel of het mo-

biele toestel wordt opgenomen. Ook kan hij gebruik maken 

van spraak via zijn pc/laptop, met gebruikmaking van alle 

functionaliteiten die ook op een vaste telefoon te vinden zijn. 

Iedere werkplek - met vaste of mobiele telefonie - krijgt een vast 

telefoonnummer. Met gebruikmaking van KPN VastMobielIn1 

integreert u traditionele spraak- en dataoplossingen met ICT-

technologie!

KPN ÉÉN 

Bereikbaarheid, gemengd privé- en zakelijk gebruik van smart-

phones, tablets en laptops, de ontwikkeling van cloudopslag: 

als ondernemer krijgt u steeds meer mogelijkheden, maar moet 

u ook van veel meer zaken verstand hebben. VTM en KPN 

helpen. Met KPN ÉÉN kunnen MKB-bedrijven de verantwoor-

delijkheid voor hun gehele communicatie- en ICT systemen 

bij KPN onderbrengen.

KPN ÉÉN is een geïntegreerde oplossing voor vaste en mobiele 

telefonie en ICT. Uw voordeel: meer inzicht, meer overzicht  

en meer eenvoud. Met KPN ÉÉN hebben ondernemers één 

aanspreekpunt, één contract, één helpdesk, één factuur en 

één online beheerportal. U betaalt per gebruiker. KPN ÉÉN 

biedt bovendien de mogelijkheid om flexibel gebruikers aan- 

en af te melden.

Klantenservice

Vragen over mobiele telefonie of uw internetverbinding? Of 

een van de andere producten of diensten van VTM? De ge-

kwalificeerde medewerkers van de help- en servicedesk staan 

voor u klaar. 

VTM is ISO-gecertificeerd conform ISO 9001 2008. Met andere 

woorden, we voldoen aan de hoogste eisen die u als klant 

maar kunt stellen aan uw communicatieleverancier.

Kijk voor meer informatie over VTM op www.vtmgroep.nl. 
Op onze website vindt u nog meer informatie over onze 
diensten inclusief links naar onze partners.


