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MAAKT WERKEN EFFICIËNTER, FLEXIBELER EN LEUKER

Dagelijks communiceert u met uw klanten en leveranciers en wisselt u informatie uit met uw medewerkers, 

waar die zich ook bevinden. BTC optimaliseert die communicatieprocessen. Wij maken het mogelijk 

gebruiksvriendelijk te communiceren. Op een manier waardoor de effectiviteit en productiviteit van uw 

onderneming en uiteindelijk ook het ondernemingsrendement toenemen.

BTC: wie zijn wij?
BTC is onafhankelijk zakelijk partner van o.a. KPN, Vodafone en T- Mobile en Tele2 en opereert als landelijk

leverancier van telecom- en IT diensten en hardware. In 1990 startten wij als hardwareleverancier voor de

zakelijke markt. Via mobiele telefonie en de bijbehorende diensten (abonnementen) zijn wij inmiddels uitgegoeid 

tot een ‘One-stop-shop’ die u in alle facetten van telecom- en IT objectief adviseert en ondersteunt.

“Wij maken samen uw bedrijf klaar voor de toekomst.”

Volledige ontzorging op IT en telecomgebied
Een objectieve interpretatie van uw wensen, eisen en gebruiksintensiteit vormen de uitgangspunten voor de

communicatie oplossingen die we u aanbieden. In het huidige communicatielandschap wordt van u verwacht 

dat u meegroeit met de nieuwste technologieën en rekening houdt met de wet- en regelgeving op het gebied

van veilige data opslag. Wij vertalen uw wensen naar duidelijke en werkbare oplossingen en maken samen uw

bedrijf klaar voor de toekomst. BTC optimaliseert uw interne en externe communicatieprocessen en heeft ten

doel u zo volledig mogelijk te ontzorgen.
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Veilig en efficiënt
Wij houden rekening met de positie van uw organisatie in onze veranderende wereld en zorgen ervoor dat u

snel en kostenefficiënt kunt anticiperen op de ontwikkelingen. Met het oog op de toekomst richten wij de

communicatieprocessen binnen uw bedrijf integraal en flexibel in. Denk hierbij aan de integratie van mobiele en

vaste (VoIP) telefoniediensten, flexibel werken vanuit huis of onderweg en het gebruik van verschillende typen

apparatuur in geval van Bring Your Own Device. Op financieel vlak maken we voor u het verschil door op basis

van uw wensen en eisen samen te werken met providers en leveranciers die de beste condities voor uw

organisatie garanderen.

Wat kunnen wij u bieden? 
• Volledige ontzorging op het gebied van telecommunicatie;

• Onafhankelijke consultancy voor al uw zakelijke telecom- en ICT vraagstukken;

• Integratie van mobiele en vaste telefonie en data met werkplekken waar u dat wenst;

• Het inzichtelijk en beheersbaar maken van uw telecomkosten;

• Optimale service en technische ondersteuning gedurende de contractperiode;

• Levering van hardware, zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets en IP-telefoons;

• Aanvullende diensten als Toestel Vervang Service en verzorging volledige reparatietraject.

Bel of mail ons voor een afspraak. Wij lichten onze diensten graag toe in een persoonlijk gesprek.



Consultancy
Onze adviseurs inventariseren en analyseren uw telecommunicatie operatie om vast te stellen waar dezen geoptimaliseerd 

kan worden, waar u wellicht kunt besparen en welke toepassingen uw bedrijfsprocessen efficiënter en meer flexibel kunnen 

maken. Deze analyse vormt, tezamen met uw specifieke wensen, de basis voor een implementatieplan.

Zakelijke vaste telefonie
Bellen via VoIP maakt uw organisatie flexibeler en efficiënter. Dit uit zich met name in het feit dat u en uw medewerkers 

overal en altijd kunnen (samen)werken, waar ook ter wereld. Het aantal werkplekken kunt u onbeperkt uitbreiden of 

inkrimpen. Onderling bellen is gratis ongeacht uw locatie en ook op uw reguliere belkosten kunt u waarschijnlijk besparen. 

Grote investeringen en hoge afschrijvingen behoren tot het verleden, omdat u belt via uw eigen virtuele telefooncentrale 

die opgesteld staat in een beveiligd datacenter. Onze Voice over IP (VoIP) telefonie wordt aangeboden door geselecteerde 

leveranciers.

Zakelijke mobiele telefonie
BTC is preferred supplier bij de netwerken KPN, Vodafone, Tele2 en T-Mobile. U kunt daarom bij ons terecht voor een 

onafhankelijk advies over uw mobiele telefonie, gericht op de beste prijs/kwaliteit verhouding. Dat garandeert u van de 

meest geschikte aanbieding voor uw organisatie. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren in het intergreren van uw vaste en 

mobiele telefonie om efficiënter te kunnen communiceren.

Zakelijk internet
Met onze zakelijk internet diensten zoals; Internet, Managed WiFi, Glasvezel- of DSL verbinding, Veilige IP/VPN verbinding, 

Mobiel Internet en Internet of Things (IoT) bieden wij een breed spectrum op het gebied van dataverbindingen. Wij 

analyseren en adviseren u graag en maken voor u een oplossing op maat voor uw zakelijke internetverbindingen.

Cloud Services
Door te werken met Cloud Services kunt u simpelweg altijd en overal bij uw bestanden en programma’s, opgeslagen in een 

veilige online omgeving. Onafhankelijk van tijd en plaats kunt u voortaan werken en samenwerken met deze efficiënte en 

vernieuwende oplossing.

Telecom Services
Iedere organisatie streeft naar een optimaal rendement van zijn resources. BTC biedt een compleet programma van 

telecom services die zijn ontwikkeld om de communicatiemogelijkheden binnen uw bedrijf te optimaliseren en daarmee het 

rendement van uw medewerkers te verhogen. Denk hierbij aan onder anderen: Telecom Expense Management, Mobile 

Device Management, Mobiel Beheer, Toestel Vervang Service en een compleet verzorgd reparatietraject.

Levering hardware
BTC biedt u een breed assortiment van telefoons, accessoires, netwerkcomponenten en diensten van alle vooraanstaande 

merken. In aansluiting op de levering van hardware bieden we ook een Toestel Vervang Service en verzorgen we het 

volledige reparatietraject.
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DIENSTEN EN PRODUCTEN


