AB Telecom Solutions
Voor de juiste verbinding!
AB Telecom Solutions is een familiebedrijf dat bedrijven
adviseert bij data- en spraakcommunciatie. Of het nu gaat
over ‘Het nieuwe werken’ of over mobiele medewerkers die
altijd bereikbaar moeten zijn. Voor alle moderne vormen
van communicatie als (mobiele) telefoon en internet legt
ons Tielse bedrijf de infrastructuur aan, trekt de kabels en
zorgt voor de hardware van onze klanten. Ook op beveiligingsgebied zoals camerabeveiliging en inbraakdetectie
spreekt het telecombedrijf een woordje mee.
Ons telecombedrijf begint vaak in een vroeg stadium met
het uitproberen en toepassen van nieuwe producten. Hierbij lopen we graag voorop. Voor de problemen die we daarbij tegenkomen, hebben we als eerste een oplossing. Onze
klanten krijgen te maken met eigentijdse communicatiesystemen en technologieën. Daarmee kunnen ze weer een
hele tijd vooruit.
Kortom, AB Telecom Solutions verzorgt en installeert alles wat
een klant nodig heeft op het gebied van ICT, telecommunicatie, mobiele communicatie, beveiliging en service.

Manier van werken

Of het nu gaat om het inrichten van een telefooncentrale,
internettelefonie en het leggen van kabels voor DSL-verbindingen voor onder andere pinnen. AB Telecom Solutions
pakt uw probleem vakkundig en snel aan en komt met een
op maat gemaakte oplossing. We maken een analyse en
nemen met u de verschillende scenario’s door. Door met u
voortdurend in contact te staan, krijgen wij goed zicht op
uw wensen. U kunt daardoor op basis van de juiste argumenten een goede beslissing nemen.

Integratie

Doordat verschillende communicatietechnologieën steeds
verder met elkaar integreren, zoals bijvoorbeeld VoIP, ontstaat er één communicatiesysteem. Dit ‘zenuwcentrum’
moet te allen tijde bereikbaar zijn. Ook zal in de toekomst
het draadloos internet toenemen. AB Telecom Solutions
biedt u een complete set diensten en producten voor deze
uitdagingen en werkt samen met bekende partners. De

beschikbaarheid van uw communicatiesystemen wordt gemaximaliseerd, terwijl de kosten en de inzet van uw kostbare
managementtijd minimaal worden gehouden. U houdt zelf
tijd over om te doen waar u goed in bent.

AB Telecom Solutions voegt toe

Gevestigd in een gerestaureerde boerderij op het bedrijventerrein Medel, denken wij met de klant mee en zoeken
we een geschikte oplossing voor uw probleem. Het doel is
uiteindelijk uw bedrijf efficiënter te laten werken. Ook tijdens
het implementeren houden wij de wensen van onze klanten scherp in het oog. Omdat het tijdelijk niet beschikbaar
zijn via telefoon of internet ernstige gevolgen kan hebben.
Zowel bedrijfsmatig, organisatorisch als financieel. Uw klanten en medewerkers mogen geen hinder van onderbreking
hebben.
Voor uw eigen specialisten is dit geen dagelijks werk en
zeker niet de enige taak waarmee zij belast zijn. Dit betekent dat er veel tijd verloren gaat met het inwerken
van de eigen medewerkers voor deze eenmalige taken. Wij nemen u en uw medewerkers werk uit handen.
Bovendien is het aantal leveranciers en type systemen de
laatste jaren enorm toegenomen en dienen nieuwe technologieën zich in hoog tempo aan. Doordat wij voor u een
zorgvuldige selectie maken van producten en leveranciers,
levert u dat tijdwinst en kostenvoordeel op.

Klanten

De afgelopen 15 jaar heeft AB Telecom Solutions klanten uit
het hele land binnen gehaald. Grote namen als de Universiteit Utrecht en Rabobank hebben we geholpen met het netwerk. Maar ook de Tielse bedrijven Van Helden en Metaglas
hebben bij ons aangeklopt voor een nieuw callcenter. Bij
Waterschap Rivierenland hebben we satelliettelefonie geïntroduceerd. Het Waterschap moet namelijk ook bereikbaar
zijn als alle communicatielijnen eruit liggen. In de toekomst
willen we juist in onze eigen buurt, het Rivierengebied, meer
klanten hebben. Die verwelkomen we van harte in het mooi
gerestaureerde pand.

Betaalbaar telefoneren

AB Telecom Solutions
Voor de juiste verbinding!
Voor elk probleem bieden wij een oplossing.

Wij zijn sterk in:
Telecommunicatie

Telefooncentrales, hosted Voice over IP (internet telefonie),
mobiele telefonie, IP netlijnen, ISDN netlijnen, DSL verbindingen voor onder andere internet, pinnen en alarmmelding
over IP.

Telematica

Universele netwerkbekabeling, glasvezelverbindingen,
actieve netwerkcomponenten zoals routers en switches,
draadloze Wi-Fi netwerken en netwerkanalyse.

Beveiliging

Inbraakdetectie, toegangscontrolesystemen, ontruimingsinstallaties, brandmeld- en camerabeveiligingen.
Bezoek www.ab-telecom.nl voor meer informatie of om een
bezoek te brengen aan onze webshop.

Contact

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf,
neem contact op met één van onze adviseurs,
bel: 0344-672080.

AB Telecom Solutions
Medelsestraat Oost 22
4004 LG Tiel
telefoon: +31(0) 344 672080
fax: +31(0) 344 672081
e-mail: info@ab-telecom.nl
www.ab-telecom.nl
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