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ICT-producten

Cloud oplossingen

Bij ons kunt u terecht voor hardware en software.
Wij leveren een breed assortiment aan ICT-producten.
Van server tot notebook, van router tot
internetaansluiting, van virtualisatie tot web en
domeinhosting. Naast de bekende en gangbare
oplossingen van Microsoft, VMWare, HP, Toshiba
Daarnaast leveren we ook opvallende en interessante
oplossingen van andere producenten.

Het mooie van de “Cloud” is dat bijna elke applicatie
die men graag zou willen gebruiken, beschikbaar
is op het internet. Met behulp van een quick
network scan kunnen we u verder helpen om
uw bedrijfsprocessen te optimaliseren, kosten te
reduceren en veilig te laten functioneren.

Kantoormachines

Labelprinters

Kantoormachines zijn er in alle soorten en maten.
Om tot een goede keuze te komen zijn een aantal
factoren belangrijk. Afdrukken en scannen in
zwart-wit of kleur? Wat is het afdrukvolume? Een
machine kopen of juist een leasecontract? Hoe
wilt u het onderhoud geregeld hebben? aWizard
heeft de kennis en kunde in huis om u juist te
adviseren in de voor u beste keuze.

Bent u op zoek naar één of meerdere labelprinters
in uw bedrijfsproces? Of zoekt u specifieke
etikettensoftware? De medewerkers van aWizard
helpen u graag met het vinden, naar de meest
geschikte etiketteersystemen. aWizard verzorgt de
technische installatie, de inrichting en de in-house
training voor uw personeelsleden.

“Kwaliteit,
efficiënt,
innovatief en
transparant”

Diensten
ADVIEZEN
Bij het aandragen van een goede oplossing behoort een gedegen vooronderzoek. Om naar de mogelijkheden van een nieuwe implementatie te kijken, zal
een (uitgebreide) inventarisatie, “Document Audit”, deel uitmaken van het vooronderzoek. Maar ook zonder dat er direct sprake is van een op handen zijnde
implementatie, kan aWizard een inventarisatie uitvoeren. Deze inventarisaties worden uitgevoerd op verzoek van de klant en hebben een sterk adviserend karakter.
Voor een gedegen en deskundig advies, bent u bij aWizard aan het juiste adres.

TRAININGEN
Producten krijgen steeds meer mogelijkheden, die niet worden toegepast. Daarom is het van belang om de kernfunctie(s) er uit te lichten, die juist aansluiten op uw
(nieuwe) werkwijze.
aWizard geeft training in klassikaal verband en/of op locatie. In overleg met u worden de trainingen samengesteld. Denk hierbij aan producttrainingen op maat
gemaakt voor eindgebruikers, beheerders en specialisten.

SUPPORT
aWizard staat garant voor een professionele begeleiding van al uw vragen op het gebied van hardware, software en verbruiksmaterialen. Dit kan variëren van een
simpel telefoontje aan onze helpdesk tot aan een werkbezoek on-site.

“Meer dan 20 jaar ervaring
in kantoorautomatisering,
ICT en de grafische branche”
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