
Tomorrow’s Office, Today

•  Afgestemd op behoeften 
vanuit het bedrijf

•  Onderhoud, service en 
ondersteuning op locatie 
inbegrepen

• Kosten- en tijdbesparend
• Gemak en zekerheid
• Technologie blijft up-to-date
•  Flexibiliteit (technologisch én 

financieel)

*gebaseerd op 250 werknemers, inclusief overleg- en vergaderruimtes

De werkplek van nu is anywhere, anyplace, anytime. Thuis opstarten, in de Starbucks werken 
vanuit de cloud of gewoon op kantoor; het werkt alleen als AV en IT zijn geïntegreerd.

De allernieuwste technologie

Vanaf €25 per 
werknemer
per maand!*



Don’t buy IT, use IT. Veel bedrijven werken 
samen met verschillende partners om 
te zorgen dat alles optimaal is ingericht. 

Zo is er een partner voor de hardware, een part-
ner voor de software, een andere partij helpt 
bij de installatie en als het allemaal vervangen 
moet worden... Wij kunnen dit samen met jouw 
organisatie sterk vereenvoudigen
.  

 
Met meer dan 40 jaar ervaring en een om-
zet van 3 miljard euro, hebben Econocom 
en BIS alles in huis om jouw organisatie opti-
maal te ondersteunen in de hele cyclus. Van 
financiering, inkoop, levering en installatie 
tot en met het onderhoud, afvoer en de recy-
cling, wij nemen deze zorg voor jou uit han-
den. Door onze eigen expertise en kennis 
in te zetten met een geselecteerd eco-part-
ner systeem, blijft de continuïteit, service en 
kwaliteit van de apparatuur gewaarborgd. 

Het kan met onze totaaloplossing Tomorrow’s Office!

Van meeting room naar 
werkplek tot aan datacenter

Verlies geen tijd en geld meer: kies voor 
Tomorrow’s Office!

Klinkt dit 
interessant? 
Laten we afspreken 
en samen ideeën 
uitwisselen!

www.econocom.nl
030 63 58 460

www.bis.nl
0180 486 777

Vergaderen, informeren, meningen 
uitwisselen, besluiten nemen. Je wilt 
verder. Je moet verder. En de techno-
logie moet je daarbij helpen. Die moet 
het gewoon doen, van datacenter, 
naar werkplek tot aan meeting room. 

€ 25 
p/m

Jouw voordeel: één aanspreekpunt voor alle AV 
en IT-vraagstukken tegen een aantrekkelijke 
prijs. van de modernste digitale technologie en 
betrouwbare services.


