
De achilleshiel van uw onderneming? 
Uw IT-infrastructuur. Laat daarom 
niets aan het toeval over en vertrouw 
het beheer ervan toe aan specialisten. 

Bij Accel staat een team van experts 
elke dag voor u klaar. We nemen 
een last van uw schouders door u te 
begeleiden en te ondersteunen bij al 
uw IT-uitdagingen. Zo bent u altijd 
zeker van een snelle, productieve 
en efficiënte IT-infrastructuur. 
Kortom, bij Accel ontsnapt geen enkel 
aspect van uw IT-omgeving aan onze 
aandacht!      

Wij maken uw cirkel rond
IT-support is meer dan een nieuwe pc 
installeren. Zoekt u een betrouwbare 
partner voor het beheer van uw 
infrastructuur? Of droomt u van 
een uitbreiding ervan? Bij Accel 
begeleiden we u van a tot z. 

Uw onderneming nog productiever 
en efficiënter maken: daar gaan we 
samen voor. Het resultaat van die 
audit? Een praktische oplossing 
die uw infrastructuur aanpast aan 
de behoeften van vandaag. En een 
opleiding voor uw medewerkers. Zo 
zijn ze meteen mee met alle tools die 
wij u bieden.

At your service
Onverwacht probleem of technische 

storing? Onze professionals gaan 
voor u tot het uiterste. 

Met een servicecontract geniet 
u permanent van onze diensten: 
tijdens de kantooruren staat er altijd 
een Accel-medewerker voor u stand-by. 

Kiest u voor een WISE- of MAGIC-
contract? Dan betaalt u elke maand 
een vast bedrag per IT-gebruiker voor 

onze volledige service. Gemakkelijk 
en helder: zo staat u nooit voor 
budgettaire verrassingen.

Nog meer zekerheid
Bruist het in uw onderneming ook 
buiten de kantooruren en tijdens het 
weekend van de activiteit? Dan biedt 
onze optie ‘extended business hours’ 
u extra gemoedsrust. Probleem of 
storing? Bel ons speciale nummer en 
we snellen u meteen te hulp.
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Werken in de cloud: the sky 
is the limit

Schenk uw onderneming de 
modernste IT-infrastructuur 
zonder te investeren in dure hard- 
en software. Laat uw kmo draaien in 
de cloud. Al uw bedrijfstoepassingen 
e n  e -m a i l a cco u nt s  i n  é é n 
cloudomgeving. Overal toegankelijk 
voor al uw medewerkers: uw flexibele 
werkomgeving is geboren!

Tegen een maandelijks vast bedrag 
per gebruiker garandeert Accel u 
serverkracht, opslagruimte en de 
back-ups die u nodig hebt. Een veilige, 
efficiënte én economische oplossing.

Onze servicedesk, uw rots in 
de branding
Onze servicedesk is uw vaste 
aanspreekpunt bij vragen, problemen 
en storingen. Die lossen we doorgaans 
al op vóórdat u ons belt. Dat doen we 
door uw IT-systemen proactief in de 
gaten te houden en te updaten.

Kampt u toch met een storing? Dan 
staan we u bij met raad en daad. 
Telefonisch als het kan, ter plaatse 
als het moet.

Vragen
Benieuwd hoe u uw onderneming naar het hoogste IT-level stuwt? Boek nu 
uw gratis IT-audit via audit@accel.be! 
 
Op zoek naar meer informatie over onze diensten? Laat het ons weten! 
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