Proﬁciat met uw aansluiting
via Midden-BrabantGlas!
In een tijd waarin het dataverkeer met de dag
toeneemt, bent u klaar voor de toekomst. Nog even, en
u proﬁteert dankzij glasvezel van razendsnel internet.
Van televisie en telefonie met talloze mogelijkheden.
Een prettig vooruitzicht - zéker wanneer u kiest voor
een zakelijke provider die bij u past.

Alles geregeld, geen gedoe

Met ITeeCo geeft u uw onderneming een snelle
en stabiele basis. We adviseren, conﬁgureren en
integreren. We onderhouden, zijn standaard elke dag
bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur en regelen alles voor
u. U heeft nergens omkijken naar.
Bovendien biedt ITeeCo u meer dan alleen internet,
telefonie en televisie. We zijn een lokale coöperatie
van specialisten, dicht bij u in de buurt, met een
compleet aanbod dat past bij elk ICT-vraagstuk.

U zult zien: dat wérkt.

Tot 50% korting

Benut u onze zakelijke diensten voor internet via
Midden-BrabantGlas? En zorgt u ervoor dat een ander
dat ook gaat doen? Dan ontvangt u 10% korting voor
elke aanmelding die wij dankzij u ontvangen. Met
meerdere aanmeldingen kan dat aardig oplopen, tot
wel 50%! Bezoek onze site voor de voorwaarden en
meer info:

TELEFONIE

www.iteeco.nl/mbg/actievoorwaarden
INTERNET
We doen nog veel meer

Zie ITeeCo als uw zakelijke dienstverlener. Met méér
diensten dan alleen internet, televisie en telefonie. U
kunt ook bij ons terecht voor:
•
•
•
•
•
•

Systeem en netwerkbeheer
Merkonafhankelijk advies
WiFi netwerken
Digital signage (Narrow casting)
Migratie en installatie
ICT-infrastructuur

TELEVISIE

ITeeCo Coöperatie U.A.
Albert Kleijnstraat 6
5014 RG Tilburg
Tel: 085-0471226
WWW.ITEECO.NL

Samen halen we

meer uit glasvezel

Dankzij glasvezel rendeert zakelijke telefonie via internet pas écht.
Terwijl de verbinding optimaal blijft, proﬁteert u van uitgebreide
functionaliteit.

Overal bereikbaar

ITeeCo kan uw volledige telefooncentrale onderbrengen in de
cloud. U neemt dan in plaats van een hoge investering in een eigen
telefooncentrale uw telefoniediensten af tegen een vast bedrag per
gebruiker per maand. Ook groeit Managed Voice, zoals deze oplossing
heet, eenvoudig met u mee.

Telefonie die past

Met uw aansluiting op glasvezel wordt zakelijke telefonie schaalbaar,
ﬂexibel én overzichtelijk. Vraag ITeeCo naar de oplossing voor uw
bedrijf. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend persoonlijk
adviesgesprek.

085-0471226

100/100 Mbps vanaf
€ 89,- per maand

U bent druk met uw bedrijf. Dus heeft u het liefst geen omkijken
naar uw internetverbinding. Die moet simpelweg werken. Continu,
veilig én snel.

Altijd even snel

ITeeCo garandeert u via glasvezel standaard een zakelijke
internetverbinding van 100/100 Mbps. We kunnen de snelheid indien
gewenst aanpassen en schalen de capaciteit van ons netwerk altijd
op tijd op. Zo zorgen we op elk moment voor een betrouwbare
verbinding – die uiteraard óók veilig is.

En altijd verbonden

Bovendien beseffen we dat u altijd wilt beschikken over internet.
Dus zorgen we daarvoor. En mocht er dan toch eens geen verbinding
zijn? Dan zijn we dichtbij. ITeeCo is uw lokale provider. Dat schakelt
snel.

Kijk voor meer informatie en tarieven op www.iteeco.nl/mbg

Optimale kijkervaring voor
instelling en bedrijf

TELEVISIE

Standaard telefonie vanaf
€ 4,- per maand

Razendsnel internet in het
buitengebied

INTERNET

TELEFONIE

Maak telefonie schaalbaar, ﬂexibel
en overzichtelijk

Basisabonnement vanaf
€ 16,95 per maand

Televisie via internet biedt ongekende mogelijkheden. Ook voor
zakelijke gebruikers. Televisie in HD-kwaliteit? Wij bieden het u als
standaard.

Kijken op maat

Via ITeeCo kunt u met één zakelijk pakket zoveel televisies aansluiten
als u zelf wilt. Bovendien kunt u elk toestel per maand af- en weer
inschakelen. Handig voor als u bijvoorbeeld een hotel heeft, en
tijdens het laagseizoen niet voor alle kamers een aansluiting nodig
heeft.

Uw eigen kanaal

Televisie via ITeeCo betekent dat u een eigen infokanaal kunt laten
toevoegen. Ook kunt u gebruikers zelf online beheren via TV Manager,
het online managementsysteem van onze partner InCompanyMedia.
Hoe benut ú binnenkort televisie?

mbg@iteeco.nl

