Secure Business Mobile Pakket
Uw mobiele aansluiting in één keer klaar voor zakelijk gebruik







Altijd bereikbaar

Beveiligde mobiele bedrijfsgegevens

Professionele indruk

Met het Secure Business Mobile pakket is uw mobiele aansluiting in
één keer klaar voor zakelijk gebruik
U heeft de zekerheid dat:
• u altijd bereikbaar bent;
• de mobiele bedrijfsgegevens beveiligd zijn;
• en uw organisatie een professionele indruk maakt.
Meer dan ooit worden zaken mobiel geregeld en het belang om mobiliteit te beschermen neemt daarbij toe.
Wij bieden u de mogelijkheid om dit met één combinatiepakket tegen een aantrekkelijke prijs te regelen.
Het Secure Business Mobile pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
• Toestelvervangservice
• Good Work™
• Business Voicemail.
Met de Toestelvervangservice bent u binnen 4 uur weer bereikbaar als u toestel onverhoopt defect is. Terwijl
u mobiel werkt zijn de bedrijfsgegevens op het toestel beveiligd met de alles-in een-app voor de zakelijke
gebruiker Good Work™. En bent u niet in staat een oproep te beantwoorden, dan zorgt het professioneel
ingesproken voicemailbericht voor een zakelijke uitstraling.
Bescherm nu ook uw zakelijke mobiliteit voor slechts EUR 6,50 per maand per aansluiting.
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Intercity Technology
Intercity Technology is een
aanbieder van innovatieve, zakelijke
communicatieoplossingen waarmee we
bedrijfsresultaten verbeteren.
Wij onderscheiden ons van andere
aanbieders door een persoonlijke
aanpak, inzicht in klantenwensen en
het leveren van de best mogelijke
service. We bieden deskundig advies
over de inzet van de nieuwste
communicatie- en informatietechnologie
waarmee kostenbesparingen,
productiviteitsverbeteringen en beveiliging
gerealiseerd worden. Onze strategische
partners kiezen we zorgvuldig op basis van
stabiliteit, kwaliteit en toegevoegde waarde
voor de eindgebruiker, onze klanten.
We helpen u effectief te communiceren
door de inzet van hoogwaardige oplossingen
die werk veranderen in iets wat je doet
en niet een plaats waar je moet zijn. Met
gegarandeerd toegankelijke, beveiligde data
en bedrijfszekere systemen.

