
KLAAR VOOR MORGEN



EEN NIEUWE INTERNET
VERBINDING? 
IN DE CLOUD WERKEN?  
OVER OP VOIP?
BENK GROEP HELPT U  
GRAAG VERDER



OVER BENK GROEP

Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer 
uitbesteden of in de cloud werken? Benk Groep helpt u graag 
verder. Met tal van oplossingen op het gebied van internet, 
telecom, ICT, cloud, beveiliging en telematica voor de zakelijke 
markt en support op maat. Hierdoor kunnen wij uw organisatie  
op elk vlak ondersteunen. Voor advies op maat, maar bijvoorbeeld 
ook voor het installeren en aanleggen van een nieuwe internet-  
of telefoonverbinding.

Klaar voor morgen
Hoge kwaliteit en goede service; daar staan wij voor. Wat uw vraag ook is, wij denken met 
u mee en lossen het snel voor u op. Als onafhankelijke aanbieder bent u bij ons niet aan 
één partij gebonden. Hierdoor kunnen wij u het beste advies op maat geven. Daarbij kijken 
weniet alleen naar vandaag of morgen, maar kijken we vooral vooruit. Zodat u ook in de 
toekomst verzekerd bent van de beste oplossing.

INTERNET ICT CLOUD BEVEILIGING TELEMATICATELECOM SUPPORT



 Glasvezel
Met glasvezel bent u klaar voor  
de toekomst.

 Kabel
Bij Benk Groep zijn alle combinaties 
mogelijk.

 ADSL
Kies zelf de provider die het beste bij u past.

 VDSL
U bent niet aan één partij gebonden.

 SDSL
Voor wie hoge eisen stelt aan 
betrouwbaarheid en snelheid.

 BVDSL
Met dezelfde hoge snelheid downloaden en 
uploaden.

 Externe VLAN
Meerdere diensten op één aansluiting.

 Secured VPN
De zekerheid dat er geen informatie 
verloren gaat.

 Extended VPN
Het beste alternatief voor glasvezel.

DE BESTE  
INTERNET

OPLOSSINGEN  
VOOR UW  

ORGANISATIE

De manier waarop we internet gebruiken 
verandert: bestanden worden groter, de 
hoeveelheid data die we ontvangen en 
verzenden neemt toe, medewerkers werken 
vaker thuis of op locatie en we werken steeds 
meer in de cloud. Dan is het goed om te 
weten welke internetverbinding het beste 
aansluit op uw wensen en situatie. Benk 
Groep gaat graag met u op zoek naar de 
beste oplossing voor uw organisatie.  
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:

www.benkgroep.nl/internet

INTERNET

 Hosted IP-telefonie
Uw eigen telefoon centrale in de cloud.

 VoIP-telefonie
Bellen en gebeld worden via uw 
internetverbinding.

 SIP Trunk
Bellen via internet op het normale 
telefoonnetwerk.

 Mobiele telefonie
Kies zelf de provider die bij u past.

 Vast-mobiel integratie
Op één telefoon vast én mobiel bereikbaar.

 ISDN
Meerdere diensten op één telefoonaansluiting.

 Analoge lijn
Kies zelf het abonnement dat bij u past.

 Videoconferencing
Brengt meerdere mensen op verschillende 
locaties  samen.

 Unified communications
Voor het integreren van functionaliteiten.

 Track-and-trace
Altijd een up-to-date beeld van waar uw 
medewerkers zich bevinden.

 Machine-to-machine
Maakt het mogelijk om uw apparaten op 
afstand te beheren.

DE BESTE  
TELECOM

OPLOSSINGEN  
VOOR UW  

ORGANISATIE

Een telefooncentrale in de cloud, bellen via 
uw internetverbinding, videoconferencing, 
op afstand het voorraadbeheer controleren; 
op telecomgebied is er steeds meer 
mogelijk. Benieuwd welke oplossingen een 
aanwinst zijn voor uw organisatie? Of wilt 
u gewoon de beste dekking? Samen kijken 
we welke oplossing het beste bij u past. Als 
onafhankelijke telecomaanbieder bieden wij 
de volgende oplossingen aan:

www.benkgroep.nl/telecom

TELECOM



 Projectmanagement
Wij nemen het graag voor u uit handen.

 Systeem- en netwerkbeheer
Geen omkijken meer naar uw netwerkbeheer.

 Virtual server en storage
Meerdere besturings systemen op één 
computer.

 Hardware en software
Wij geven u graag een advies op maat.

 ICT-audits
Wij geven inzicht in uw automatisering.

 Hotspot services
Uw eigen wifi-hotspot? Wij maken het  
in orde.

 Wifi site survey
Voor een optimale dekking en capaciteit.

 Point-to-point (P2P)
Meerdere locaties met elkaar verbonden.

 Netwerk security
Uw netwerk maximaal beveiligd.

 SSL-certificaten
Voor het versleutelen van vertrouwelijke  
informatie.

 Webhosting
Wij bieden hosting op maat.

 Domeinnamen
Wij controleren de  beschikbaarheid en 
nemen de registratie uit handen.

 Microsoft office 365
Overal en altijd toegang tot uw Office-
bestanden.

 Hosted exchange
Overal en altijd toegang tot uw e-mail en 
agenda.

 Cloud hosting
Uw bestanden altijd online beschikbaar.
 
 Online werkplekken
Wij zorgen dat uw medewerkers vanuit huis  
kunnen werken.

 Remote back-up
Overal ter wereld veilig toegang tot uw data.

 Hosted antivirus
De best mogelijke bescherming.

 Fallback MX
U raakt nooit meer een e-mail kwijt.

 Muziek voor de Zaak
Achtergrondmuziek van topkwaliteit zonder  
reclame.

EEN ICT 
OPLOSSING  

OP MAAT
WERKEN IN DE  

CLOUD

Een netwerk is één, maar het beheer ervan 
is net zo belangrijk. Omdat wij ons heel 
goed voorstellen dat u uw tijd liever aan 
andere zaken besteedt, nemen we het 
netwerkbeheer graag voor u uit handen. 
Ook het onderhoud, de beveiliging of andere 
ICT-vragen nemen we graag van u over. 
Benk Groep heeft veel ervaring met ICT-
oplossingen voor de zakelijke markt.  
Wij helpen u graag verder met:

www.benkgroep.nl/ict

Werken in de cloud wordt steeds populairder. 
Het maakt thuiswerken mogelijk, draagt bij 
aan efficiency en in de cloud is uw e-mail, 
agenda en data altijd en overal online 
beschikbaar. Wilt u ook in de cloud werken? 
Dan is het goed om te weten wat er op 
cloudgebied mogelijk is. Benk Groep denkt 
graag met u mee welke oplossingen voor 
u van toegevoegde waarde. Wij bieden de 
volgende oplossingen aan:

www.benkgroep.nl/telecom

CLOUDICT



 Toegangscontrole
Met een toegangssysteem houdt u 
ongewenste gasten buiten.

 Alarmsystemen
Onmisbaar voor de beveiliging van uw 
bedrijfspand.

 Camerabeveiliging
24 uur per dag zicht op uw bedrijfspand.

ALLES VEILIG  
EN IN ORDE?

Computers, laptops, vertrouwelijke 
informatie; in uw pand liggen veel spullen 
van grote waarde. Een goede beveiliging 
van uw bedrijfspand is daarom onmisbaar. 
Met een alarmsysteem of -installatie houdt 
u ongewenste gasten buiten. En met een 
toegangssysteem voorkomt u dat iedereen 
zomaar in en uit kan. Benk Groep heeft  
veel ervaring met het beveiligen van 
panden en terreinen. Er zijn verschillende 
oplossingen mogelijk: 

www.benkgroep.nl/beveiliging

BEVEILIGING

 Domotica
Slimme oplossingen maken het leven een 
stuk veiliger en aangenamer.

 Databekabeling
Goede kabels zijn essentieel voor uw 
dataverkeer.

 Glasvezelbekabeling
Met glasvezel zijn de mogelijkheden oneindig.

 Coax
Coaxkabels zijn minder storingsgevoelig.

SLIM VOOR LATER

De ontwikkelingen in de telematica gaan 
snel. Location based services, glasvezel, 
domotica, smart mobility; er is veel 
mogelijk. En dat maakt het er niet altijd even 
makkelijk op. Wij praten u graag bij over de 
mogelijkheden van telematica en wat het 
voor uw organisatie kan betekenen.  
Wij bieden de volgende telematica-
oplossingen voor de zakelijke markt:

www.benkgroep.nl/telematica

TELEMATICA



 Supportteam
Ons supportteam staat voor u klaar.

 24/7 support en monitoring
Dag en nacht zicht én grip op uw systemen.

 Supportsite
U kunt uw vraag ook digitaal doorgeven.

	Support op afstand
Wij kunnen direct op uw scherm meekijken.

WAARMEE KUNNEN 
WIJ U HELPEN?

Ons supportteam staat voor u klaar.  
Komt u ergens niet uit, heeft u een 
(technische) vraag of wilt u meer  
informatie over uw internet- of 
telefoonverbinding, netwerk, webhosting 
of één van onze andere diensten? 
Neem dan contact op met één van onze 
supportmedewerkers.

www.benkgroep.nl/support

SUPPORT

BENIEUWD WAT WIJ VOOR 
UW ORGANISATIE KUNNEN 
BETEKENEN?
BEL 0403036000 OF KIJK OP 
WWW.BENKGROEP.NL



Benk Groep B.V. 
Le Havre 104
5627 SV Eindhoven

T 040 - 3036000
E verkoop@benkgroep.nl
I www.benkgroep.nl

t twitter.com/benkgroepbv
F facebook.com/benkgroepbv
l linkedin.com/company/benk-groep




