aUtomatiserinG en
internetdiensten

Hardware verkoop

Voor een geschikte hardware oplossing
Waarom?
U wilt hardware aanschaffen, maar ziet door
de bomen het bos niet meer? KBITE staat
bekend om haar supersnelle ICT-service
en -expertise. Of het nu gaat om servers,
computers, randapparatuur of alleen
onderdelen. Voor een goed en gedegen
advies bent u bij ons aan het juiste adres.
De service van KBITE stopt niet na levering.
Na installatie kunt u bij KBITE terecht
voor vragen en ondersteuning. U kunt
ondersteund worden op locatie maar ook
op afstand. Uw problemen worden hierdoor
altijd snel verholpen.

Voor wie?
Altijd een passende hardware oplossing
KBITE verkoopt servers, notebooks, beveiligingscamera’s, tablets,
mobiele telefoons, printers en andere randapparatuur. Wij bieden de
hardware oplossing die bij u past. Ook kunt u gebruik maken van onze
snelle service, gedegen kennis en expertise op ieder ICT-terrein.

Hardware verkoop is geschikt indien u:
>> op zoek bent naar nieuwe servers, computers of notebooks
>> op zoek bent naar data opslag, zoals een NAS of SAN
>> randapparatuur als printers en mobiele telefoons wilt aanschaffen
>> een betrouwbare partner/leverancier wilt voor uw inkopen
>> onafhankelijk advies wilt bij aanschaf van nieuwe hardware

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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Wat zijn de voordelen?

Software
Zonder software geen hardware. KBITE
levert naast hardware daarom ook de meest
gangbare software. Bij de aanschaf van
hardware kunt u kiezen voor bijvoorbeeld
een besturingssysteem, antivirus software of
grafische programma’s.
KBITE heeft partnerships met A-merken
zoals Microsoft en Kaspersky. Op producten
van deze leveranciers kan hierdoor de
beste service verleend worden. Ook als u
specifieke software zoekt.
Naast de verkoop van software kunt u
terecht voor ondersteuning. Kortom; één
aanspreekpunt voor al uw vragen.
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Tevreden klanten

>>

Betrouwbaar advies

>>

Installatie op locatie

>>

Vrijwel alle A-merken

KBITE gaat voor een langetermijn-relatie. Het draait bij KBITE
om tevreden klanten. Kennis + Support = Succes.
Apparatuur moet voldoen aan uw eisen en wensen. U wilt
direct en in de toekomst profiteren van uw aankoop. Daarom
adviseren wij graag over de mogelijkheden. Samen maken we
een goede en weloverwogen keuze.
De hardware kan vakkundig bij u geïnstalleerd worden.
Daarbij geven wij graag een heldere uitleg over goed gebruik
van de apparatuur. Als er achteraf nog vragen zijn, helpen wij
u graag verder.
Wij zijn een onafhankelijke leverancier van diverse hardware.
Voor vrijwel alle A-merken kunt u bij ons terecht.

Gerelateerde producten:
>> Reparatie en controle Hardware- of softwarematige problemen worden onderzocht en verholpen.
>> Contractprinters Professioneel printen, scannen, kopiëren en faxen voor een vast bedrag per maand.
>> Data-recovery Herstel van onleesbare gegevens van iedere gegevensdrager.
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