UNIFIED
COMMUNICATIONS
WAT HOUDT HET IN?

Om uw organisatie flexibeler, efficiënter en beter bereikbaar te maken, is
het van belang in uw communicatie zo min mogelijk gehinderd te worden
door tijd, plaats en type device. Met Unified Communications van de Oaktree
Group communiceert u slim en efficiënt; waar en wanneer u maar wilt. We
hebben alle denkbare communicatiemiddelen, zoals telefonie, video, chat en
precence, voor u gebundeld in één gebruiksvriendelijke oplossing. Daarmee
beschikt u over een robuust communicatienetwerk waarmee uw organisatie
vele jaren vooruit kan.

ONZE BELOFTE

Bellen, een videoconference organiseren, e-mailen, het online uitwisselen
van data, in één oogopslag de beschikbaarheid van uw collega’s en
samenwerkingspartners zien. Dat maakt Unified Communications van de
Oaktree Group mogelijk. Altijd, en met het device van uw keuze. Flexibiliteit
en hoge performance zijn voor ons vanzelfsprekend. U bereikt de grootst
mogelijke efficiency in alle vormen van communicatie. Omdat we weten dat
ondernemen altijd en overal doorgaat.

UW WINST

Met Unified Communications bundelen wij uw vaste- en mobiele
communicatiemiddelen in één slimme oplossing. Gebruikersvriendelijk,
toekomstgericht en betrouwbaar. Dankzij Unified Communications doet
u meer in minder tijd. Wilt u weten hoe de Oaktree Group u efficiënter en
zorgelozer kan laten ondernemen? Neem dan vooral contact met ons op.

WE ARE THE CLOUD!

+31 (0)88 7 999 890
info@oaktreegroup.nl
www.oaktreegroup.nl

OVER DE OAKTREE GROUP

De Oaktree Group bestaat uit een groep complementaire ICT-bedrijven,
verspreid over Nederland. Vanuit onze eigen datacenters leveren wij
infrastructuur, op cloud gebaseerde ICT- en Unified Communicationsoplossingen, precies op maat gemaakt voor uw organisatie. Wij werken
vooral voor middelgrote organisaties, maar we sluiten natuurlijk niemand uit.
Zo flexibel zijn we ook wel weer.
Over flexibiliteit gesproken: die faciliteren we ook. Ons doel is ervoor te
zorgen dat uw organisatie optimaal kan communiceren en (net)werken.
Zorgen dat de mensen binnen uw onderneming op ieder moment toegang
hebben tot de data en applicaties die zij nodig hebben. Ongeacht de locatie
waar ze op dat moment zijn en de tijd die de klok aangeeft.

ONZE MANAGED SERVICES

Onze diensten zijn veelal gebaseerd op managed services. De grootste
voordelen daarvan voor u als klant van de Oaktree Group: geen investeringen,
geen onaangename financiële verrassingen, de zekerheid van perfecte,
24/7 service en de garantie van hard- en software die altijd up-to-date en
uitmuntend beveiligd is. En als uw organisatie daar behoefte aan heeft,
fungeren wij zelfs als ICT-manager en leveren we consultancy. U vraagt, wij
draaien. En we denken mee, zelfs als u het niet vraagt.
U kunt onze managed services het beste zien als een ICT-abonnement. Voor
een vast en scherp maandbedrag biedt de Oaktree Group u de zekerheid en
het comfort van het beste dat ICT te bieden heeft. Laat ons al uw ICT-zaken
maar beheren en regelen. Dan kunt u zich richten op de zaken waar u in
uitblinkt. Dat onderneemt een stuk prettiger.
Onze Managed Services:
• 24/7 Support
• Moves & Changes
• Projectmanagement
• Software
• Hardware
• Maintenance

•
•
•
•
•

Monitoring
Testing
Consultancy
Deployment
Development
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