
Ook telecom zonder zorgen? 
SMARTAB, de telecom oplosser van morgen.

Hardware Abonnementen Accessoires Service contractMDM Reparaties



Maak kennis met SMARTAB Zakelijk
Voor grotere bedrijven met meerdere verkooppunten is het vaak moeilijk om op 
een actuele en snelle manier met elkaar en het hoofdkantoor te communiceren. 

SMARTAB voorziet bedrijven van nieuwe processen en oplossingen.

96%

100.000+
Gerepareerde apparaten

92%

Voordelen bij het onderbrengen bij één partij:

Wij ontzorgen al voor:

Communicatiemiddelen 
stroomlijnen

Productiviteit van 
medewerkers omhoog

Serviceniveau 
klanten omhoog

Volledige ontzorging 
en snelle handelingen

van alle facility/ICT managers vindt dat 
hun personeel met een smartphone 

altijd bereikbaar moet zijn.

van alle facility/ICT managers vindt dat 
reparaties altijd te duur zijn èn te lang 

duren. Dit is bij SMARTAB niet het geval.

100+ 9+
Zakelijke klanten Jaar ervaring



Elke onderneming moet bereikbaar zijn en maakt gebruik van mobiele- en internet technologie. 
Zakendoen was namelijk nog nooit zo transparant en binnen handbereik met de hedendaagse 
technieken. Wij helpen u graag met het in balans brengen van uw zakelijke behoeften met 
telefoondiensten. Tenslotte wilt u van alle gemakken worden voorzien en wilt u het meeste 
rendement uit uw onderneming halen. Met onze jarenlange expertise assisteren wij u graag bij 
het afsluiten van op maat gemaakte abonnementen en staan wij volledig tot uw service.

Oneindig bellen, smsen en internetten. Als 
bedrijf zijnde wilt u dat alle collega’s van alle 
gemakken zijn voorzien en dat u daar zelf 
geen omkijken naar heeft. Wij helpen u bij het 
uitkiezen van de juiste abonnementen.

SMARTAB is zakelijk telecomprovider van de grootste providers. Zo kunnen wij abonnementen 
leveren voor T-Mobile, KPN, Vodafone, Tele2, Hollandse Nieuwe en Ben. Wij kunnen ontzettend 
snel schakelen en uw abonnement volledig naar uw wens op maat maken. Naast de standaard 
service van de providers, geven wij u onze eigen service erbij. Wij komen altijd met een oplossing 
dat het beste bij uw onderneming past.

Wilt u dat het personeel wel bereikbaar is, 
maar vindt u het prettiger om te besparen? 
Dat kan! Het is bewezen dat een sim only 
abonnement voordeliger is, en kan per toestel 
worden afgesloten. 

Wij doen u graag een vrijblijvend voorstel voor 
besparing op uw abbonementskosten.

Zakelijk abonnement

Waarom mobiele telefonie via SMARTAB?

Zonder zorgen Kosten besparen

Meestal ligt deze besparing tussen de 30-50% procent.

Abonnementen



Refurbished- en nieuwe 
hardware

Huur/ lease van 
hardware

Overname 
hardware

Bij operationele lease is er sprake van de huur van hardware. Dit betekent dat u geen investering 
en dus geen liquide middelen nodig heeft voor de aankoop van hardware. Omdat u geen juridisch 
eigenaar wordt van de hardware, schrijft u ook niet af op de hardware. Uw investering is hiermee 
verschoven naar operationele kosten, waarmee u uw balanspositie verbetert en uw ICT-kosten 
beter inzichtelijk maakt.

SMARTAB adviseert u graag over de voor- en nadelen van Capital Expenses (CAPEX) versus 
Operational Expenses (OPEX).

All-in lease van SMARTAB: ontzorging zonder 
verassingen, tegen een vast bedrag per maand 

Voordelen van hardware leasen bij SMARTAB
Snelle responstijd (tussen de 4- en 48 uur service mogelijk)

Gratis hoesjes zodat de apparaten minder snel beschadigen

Reparatieservice wanneer het nodig is*

Wij repararen het apparaat gratis voor u*

*exclusief eigen risico

Hardware



Hardware beter 
beschermd

Accessoires met uw 
eigen logo

Uw eigen 
accountmanager

Onze elektronische vrienden dienen ons trouw en lopen dagelijks risico om uit onze greep te 
glippen en van de trap af te vallen. De kans op schade is namelijk erg groot. U begrijpt nu wel 
waarom bescherming onmisbaar is. Nu wij u hebben overtuigd dat schade in een klein hoekje zit, 
is het tijd om bescherming aan te schaffen.

Naast dat een bumpercase of smartphone hoesje uw toestel goed beschermd, is het ook een 
overtuigende manier om reclame te maken. SMARTAB maakt het namelijk mogelijk om unieke 
hoesjes met uw bedrijfslogo te bedrukken. Heeft u er ook aan gedacht dat uw personeel zich dan 
ook daadwerkelijk meer betrokken bij het bedrijf voelt?

U krijgt beschikking over een eigen accountmanager die u persoonlijk assisteert met het traject 
vanaf ontwerp tot aan levering van het product.

Voorkomen is beter dan genezen

Accessoires



De beste service Snelle responstijden Vakkundige klantenservice

Reparaties



Smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Wat nou als 
één van die apparaten kapot gaat? SMARTAB is de meest betrouwbare partner als het gaat om 
al uw zakelijke reparaties van laptops, tablets en smartphones.

Onbereikbaar personeel is één ding. Maar onnodig veel geld uitgeven aan nieuwe personal 
devices is een tweede! Schrik niet, maar dit geldt voor 82,5% van de ondernemingen wegens een 
gebrek aan een goed reparatiecenter. Bij u ook herkenbaar? Bekijk dan wat SMARTAB voor u kan 
betekenen.

Altijd de meest betaalbare oplossing voor uw apparaten. 
U krijgt een gratis zakelijk account waarbij u alleen 
betaalt wanneer u een apparaat laat repararen.

Reparaties



1. Bezoek 2. Inventarisatie 3. Analyse 4. Geen zorgen

SMARTAB Service Plus is een maatwerk service tussen klant en leverancier over het te leveren 
niveau en het type service. Dankzij deze service bent u als afnemer op de hoogte van de invulling 
en kosten van de diensten waar u bij ons gebruik van maakt. U bent ervan verzekerd dat wij 
de afgesproken kwaliteit leveren en de kosten voor de te leveren diensten zijn van tevoren 
vastgesteld.

Bent u klaar om onbezorgd te werk te gaan? Wij helpen u graag verder.

Het proces

Wat wordt er onder andere besproken bij de inventarisatie?
Wat is de gewenste responstijd (tussen de 4- en 48 uur service mogelijk)

Reparatieservice wanneer het nodig is, voor een vast tarief per maand (excl. eigen risico)

SMARTAB Service Plus



Perfect op uw bedrijf 
afgestelde service

Voor een vast bedrag per 
maand onbeperkt repareren

Super snelle en strakke service 
(binnen 4 uur mogelijk)

SMARTAB Service Plus



MDM-clouddienst op een rij:
Identificeer en los problemen met smartphones en tablets op

Beheer profielen, lokaliseer en vergrendel verloren devices

Push eenvoudig nieuwe applicaties, krijg inzicht in het gebruik van deze applicaties of 
maak een whitelist of blacklist aan

Verlaag de beheerkosten 

Heb inzicht in gebruik van de aangesloten devices en de mogelijkheid tot volledig beheer

Beperk risico’s: dwing een pro-actief bedrijfsbeleid af op de aangesloten devices

Zet u hardware in, dan hoort daar veelal belangrijke belangrijke besturingssoftware bij. Deze 
software wordt vaak met de hardware meegeleverd, maar kan ook los worden aangeschaft. Een 
goed gestructureerd softwarebeleid zorgt voor inzicht. 

SMARTAB biedt een MDM-clouddienst aan. Het device wordt door een applicatie met de 
clouddienst verbonden en beheerd. Nieuwe applicaties en wifi-configuraties kunnen eenvoudig 
worden gepusht. Het belangrijkste van uw hardware is natuurlijk de data. De data van uw devices 
binnen uw organisatie worden beveiligd en is overal inzichtelijk. Bij diefstal kan er snel worden 
opgetreden door het device op te sporen en op afstand te wissen. Bovendien kunnen devices van 
uit-dienst-getreden-werknemers per direct ingezet worden en bent u niet gebonden aan een 
iCloud- of Google lock. 

MDM



Neem direct contact op met een accountmanager voor meer 
informatie en ontvang een vrijblijvend voorstel.

Kom in contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

of023 58 46 312 info@smartab.nl
Werkdagen: tussen 9:00 en 18:00 Werkdagen: antwoord binnen 24 uur

Een greep uit ons overige klantenbestand:

Voordelen bij het onderbrengen bij één partij:

Communicatiemiddelen 
stroomlijnen

Productiviteit van 
medewerkers omhoog

Serviceniveau 
klanten omhoog

Volledige ontzorging 
en snelle handelingen
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