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Voor onderwijs, mkb, juristen, zorg, apotheken & non-profit

Zorgeloos werken, printen, scannen en
bellen via een stabiel netwerk. Daar
helpen wij je graag bij.
Bel 0418-655050, of mail info@isogroep.nl
voor persoonlijk advies.

Bedankt voor je belangstelling!

Kantoordigitalisering
Kantoordigitalisering begint bij ISO Groep. Bedrijven,
scholen, apotheken, zorginstellingen en non-profit
instellingen kunnen bij ons terecht voor hun printers, IT
en telefonie. Wij zorgen voor de juiste samenhang
tussen deze drie onderdelen. Daarmee bouwen we op
een slimme manier aan jouw ideale digitale werkplek.
Hoe ziet jouw ideale werkplek eruit?

Kees Thoutenhoofd
Algemeen Directeur

Bij ISO Groep hebben we alle persoonlijkheden in huis om
het plaatje voor je digitale organisatie compleet maken:
40 mannen en vrouwen. Print fanaten. IT nerds.
Gedreven service monteurs. Accurate support én
kantoren in Veenendaal en Haaften. We stellen ons voor
in onze bedrijfsfilm. Scan de code met je camera.

Mijn wensen voor printen
Een nieuwe printer, copier of multifunctional uitkiezen doe je niet
dagelijks. Daarom is het goed om je vooraf te oriënteren en je wensen op
papier te zetten. Welke wensen heb jij?
Wil je printen en scannen vanuit de cloud?
Afdrukken in hoge resolutie?
In kleur of zwart-wit?
In perfecte afdrukkwaliteit?
Wil je veilig en flexibel print?
Centraal of decentraal printen?
Printkosten in de hand houden?
Duurzamer printen?

Rob Sakko, Voorzitter College van Bestuur &
Carin Reurink, medewerker Financiën van Stichting Codenz
"Het belangrijkste is dat wij, als organisatie met 10 scholen en een
hoofdkantoor, volledig ontzorgd worden. ISO Groep en KYOCERA hebben
onze wensen waargemaakt. Met behulp van PaperCut printen we minder,
werken we AVG-proof en houden we de kosten voor afdrukken in de hand."

4 - Printoplossingen

Documentmanagement
Wij hebben veel ervaring met digitalisering van bedrijven, scholen en
apotheken. Welke documentoplossing voor jouw digitale
bedrijfsproces het beste is? Dat is afhankelijk van jouw situatie en
branche. Maak kennis met de meest gekozen documentmanagement
oplossingen.

Scan en herken

Digitale factuurverwerking

Scan je documenten en verstuur ze naar diverse
bestemmingen voor verdere verwerking en
opslag.

Zorg voor een efficiënte werkdag, controle en
inzicht in je facturenstroom.

ERP-software integratie
Koppel je ERP-softwarepakket zoals AFAS, unit4
of Navision met je printers.

Documentmanagement
Bewaar, deel, beheer en vind eenvoudig je
documenten.

Hoe digitaliseer je documenten van je administratie?
Met scan en herken digitaliseer je al je documenten. Met één druk op de knop scan je net zo
makkelijk één printje of een hele stapel facturen snel naar PDF, TIFF of JPG-formaat. De scanner
kan A4 aan, maar ook andere afwijkende formaten. Via vooraf opgestelde regels belanden de
documenten in je archief, een werkstroom of in bekende applicaties. Je vindt ze altijd makkelijk
terug.

Wil jij scannen naar deze applicaties?

Start met slimmere documentverwerking
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Wij verzorgen jouw complete digitale werkplek
en geven je 3 garanties:

1
2
3
6 - IT

Bewezen IT oplossingen
Als het gaat om informatietechnologie dan kiezen we er bewust voor om
eerst bewijs te verzamelen of een innovatie of update ook echt werkt. Om
vervolgens jou te adviseren of iets echt wat toevoegt.

Jouw IT in topconditie
24/7 houden we jouw IT apparatuur en netwerk in de gaten. Zodat jij altijd
beschikt over up-to-date hardware en software. Nieuwe updates voegen we
op afstand toe. Jij hebt er geen omkijken naar.

Storingen oplossingen is prio #1
We doen er alles aan je storing snel op te lossen. Door onze monitoring
systemen is de oplossing vaak snel gevonden. In ons klantenportaal zie je de
voortgang van je melding.

IT - wegwijs
in de
moderne
werkplek
Je wilt altijd en overal veilig kunnen
(samen)werken. Ook al je belangrijke
gegevens gaan digitaal naar de cloud.
Belangrijk dus dat je een IT-partner zoekt die
je kunt vertrouwen bij de inrichting van jouw
digitale werkplekken.

Op basis van onze ervaring hebben we een
roadmap ontwikkeld voor de moderne
Microsoft 365 werkplek. Een plan van aanpak
op weg naar jouw ideale cloud omgeving.
Onze aanpak bestaat uit vijf stappen:
1. Scan
2. Planning
3. Adoptie & training
4. Implementatie
5. Support
Eenmaal onderweg kijken we naar de
prioritering voor jouw organisatie en de
onderlinge samenhang van de Microsoftproducten. Door deze insteek is de routekaart
niet vaststaand, maar een pad dat continu
wordt verbeterd naarmate jouw organisatie
verandert.

Connectivity
Een moderne werkplek start met een stabiele
internetverbinding in combinatie met een
professioneel draadloos netwerk. Wij werken
nauw samen met KPN, RoutIT, Eurofiber, DELTA
Zakelijk en Solcon om jou de beste
connectiviteit oplossingen te bieden.

Wifi dekking meten
ISO Groep helpt je met wifi aanleggen en
onderhouden en we kunnen je wifi dekking
meten tijdens een site survey. Dat levert een
rapport op met verbeterpunten.

Bescherm je digitale werkplek met
onze security oplossingen, zoals:
Veilig inloggen met 2-weg verificatie
Veilig printen en scannen
Veilig grote bestanden versturen en
ontvangen met FileCap
Microsoft 365 backup
Verklein cyberrisico’s met pen tests en
security assessments
Internetbeveiliging: Extra Veilig Internet

Reinier Tams, Stichting Youth for Christ, Utrecht
"Wij zijn pas verhuisd. Naast de ICT-apparatuur verhuisde ISO Groep, als
vaste werkplek leverancier, ook de telefoons en printers naar het nieuwe
adres. Zij zorgden ervoor dat alles op het geplande tijdstip weer vlekkeloos
draaide."

Henk-Arie Schra, Van Dorp Hout, Zoetermeer
"We hebben een grote up- en download behoefte en een enorm mailarchief.
Het is fascinerend wat we tegenwoordig allemaal bewaren. Onze nieuwe
glasvezelverbinding levert snelheid, betrouwbaarheid en een goede back-up.
ISO Groep maakte een business case voor onze telecom infrastructuur en
telefonie en brengt onze automatisering naar het volgende level."

8 - Security, connectivity & wifi

Vast-mobiel
Alle functies van de vaste telefoon,
maar dan op je mobiel.

Mobiele telefonie
Voor ieder type mobiele
communicatie hebben we een
oplossing. Van abonnementen voor
de mobiele telefoon, laptop of tablet,
tot Machine-to-Machine
communicatie tussen apparaten.

CRM-integratie telefonie

Telefonie
ISO Groep levert vaste
telefonie via het internet.
Een telefooncentrale op
locatie is dus niet meer
nodig. Je hebt alles zelf in
de hand én krijgt briljante
support. Zo werkt het
gewoon.

Wil je werken op één flexibel communicatieplatform? Dan kies je voor Microsoft Teams
telefonie.
Download de brochure:
'Overstappen naar Microsoft Teams telefonie'.

Koppel jouw CRM-systeem met je
telefooncentrale.

Hosted VoIP
Wil je goed bereikbaar zijn en een
professionele uitstraling hebben?
Met een zakelijk vast telefoon
abonnement ben je goed bereikbaar,
of je nu kiest voor 1 of 2 vaste lijnen,
of voor een VoIP telefooncentrale.

Bellen met Teams telefonie
Breid je telefooncentrale uit met
Microsoft Teams telefonie en maak
Teams het hart van je
communicatie. Je belt dan zowel
naar vast als naar mobiel via
Microsoft Teams.

Partners
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onze partners zorgen we ervoor
dat ruim 2300 klanten en hun medewerkers,
in heel Nederland, beschikken over een
complete digitale werkplek.
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Branche oplossingen
Mkb
Wil jij gerust aan het werk? Dat kan! ISO Groep adviseert en implementeert goed
onderbouwde en bewezen oplossingen voor het mkb waardoor jouw zaak altijd
draait. De continuïteit van jouw bedrijfsprocessen staat bij ons voorop. Het moet
gewoon werken, dat is vanzelfsprekend.

Advocatuur & notariaat
ISO Groep helpt notarissen, advocaten, deurwaarders en incasso-organisaties
aan een betrouwbare digitale werkplek: telefonie, it, cloud werken, printen, scan
en herken en digitale dossierverwerking. Er zijn vaak koppelingen mogelijk met
bestaande systemen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Apotheken
Hoe zorg je dat het Apotheek Informatie Systeem altijd veilig werkt, je FLOW
efficiënt werkt én dat ieder recept altijd uit de juiste printer rolt? Dat is een
vraag die veel apothekers bezig houdt. Wij hebben alle kennis en ervaring in huis
om jouw complete digitale apotheek in te richten en te beheren.

Scholen
ISO Groep zet voor scholen de technische basis neer om aan de slag te kunnen
met 21st century skills. Je kunt bij ons terecht voor advies, montage, onderhoud
en beheer van je complete digitale leeromgeving in de cloud. Wij vinden dat IT in
het onderwijs gewoon moet werken. De les moet door. Daarom helpen we je snel.
Verwacht bij ons geen wachtrijen, maar snelle en persoonlijk service.

Non-profit instellingen
ISO Groep helpt elke non-profit organisatie, ledenvereniging, social profit, NGO
of (semi)overheidsinstelling, aan een compleet ingerichte digitale werkplek.
Technologie die jouw organisatie helpt haar idealen te realiseren.

Jouw werkomgeving, printers en scanners
moeten het gewoon doen! Dat is voor ons
vanzelfsprekend. Ons team van gecertificeerde
storingsmonteurs en helpdeskmedewerkers
staat voor je klaar en helpt je bij calamiteiten
snel weer op weg.

Snelle
service &
support

Advies nodig? Bel 0418-655050
of mail info@isogroep.nl.
Wij helpen je graag!

Zo werkt
het gewoon

