Bij onze producten en diensten gaat het niet om wat je krijgt, maar om welke waarde ze
toevoegen en welke problemen ze oplossen. Zo kan jouw bedrijf blijven concurreren.

Managed IT

Traditionele IT

Wij treden niet meer in details, maar verzorgen al jouw
IT op een veilige wijze voor een vaste prijs. Je zit nergens
aan vast met onze maandelijks opzegbare contracten.

Projecten - Migraties, verhuizingen of een overstap;
wij zijn er voor je. Wij zorgen voor kennis, ervaring en
werken met een vaste planning.

Netwerk - Het vaste netwerk, het draadloze netwerk en
de firewall.

Hardware & software - Alles voor je beveiliging,
werkplek, server, netwerk, licenties en je vergaderkamer.

Modern werken - Microsoft Teams, servers, clouddiensten
(Office 365, Azure). Vergaderen in audio en beeld.

Onderhoudscontracten - Voor beveiliging, werkplek,
server, netwerk, telefonie en endpoints.

Werkplek - Je werkplek op kantoor, onderweg of thuis.
Denk aan je pc/laptop, schermen of randapparatuur,
maar ook jouw standaard software en licenties.

Hybride cloud - Eigen servers in een veilig datacentrum.
Per maand zonder investering aangevuld met clouddiensten en continuïteit.

Telefonie - Vaste en mobiele telefonie, ook als één geheel.
Printen - Van desktopprinters tot multifunctionals.

Hostingdiensten - Registratie, beheer en beveiliging
van domeinen en al het verkeer hierover (DNS-records).

Security - Pentesten, security awareness, educatie.

Internet - Glasvezel en xDSL.
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IT moet
gewoon werken

Waarom is IT altijd zo ingewikkeld? Dit hoeft helemaal niet. Volgens ons moet IT gewoon
werken, want het vormt de kern van je concurrentiepositie. IT moet simpel en veilig zijn.
Je moet als klant verzorgd worden door gepassioneerde, goedgeschoolde mensen die hier
helder over communiceren. Wij leveren deze IT-diensten en -producten voor het MKB.

Wij zijn Lime Networks

Wij zijn een IT-bedrijf en versterken jouw IT-team
met kennis, ervaring en oplossingen óf fungeren
als jouw IT-afdeling. Wij denken proactief na over
wat jouw bedrijf nodig heeft en leveren, installeren
en onderhouden alle benodigde diensten.
Dit gebeurt door middel van Managed IT, waarbij
je een vast maandbedrag betaalt. Hierdoor hoef jij
je geen zorgen te maken over welke diensten,
producten, hardware, licenties je afneemt.

Verfrissend in IT!

Onze oplossingen zijn vernieuwend en verfrissend.
Wij zijn innovatief in onze organisatie én in onze IT.
Onze klanten lopen voorop met de nieuwste techniek.
Wij communiceren hier helder over en zijn zo de
verkoelende oplossing in verhitte IT-zaken.

IT is een big deal

Efficiëntie behalen door snelheid in IT wordt
alsmaar belangrijker. IT vormt immers de kern van je
concurrentiepositie! Wij gaan al een tijdje mee in de
IT-wereld en lopen voorop in techniek en stellen deze
op een veilige manier beschikbaar voor klanten.

Hoe wij werken

Wij combineren onze passie voor IT met kennis en
ervaring om jouw bedrijf op een veilige manier
te laten presteren. Wij werken volgens het ‘secure
by design’-principe, waarbij IT-veiligheid van jouw
omgeving centraal staat bij elk proces, dienst of
product. Ook buiten kantoortijd of met externe
leveranciers kun je bij ons terecht. IT op een slimme
manier inzetten om jouw prestaties te verbeteren,
dát is waar het voor ons om draait.

Met ‘secure by design’ zorgen wij voor
veilige producten met continuïteit
Dit is wat wij belangrijk vinden

> Verzorgen van klanten
Klant- en oplossingsgericht werken met proactief en
persoonlijk contact. Altijd de extra stap voor de klant
zetten. Hiermee zijn wij dé one-stop-shop voor IT.
> Passie voor techniek
Investeren in IT-innovatie en altijd bezig zijn met
standaardiseren en testen van IT. Wij willen perfecte
oplossingen en doen het graag in één keer goed.
>H
 eldere taal spreken
IT moet simpel zijn en daar hoort het spreken
van begrijpelijke taal bij. Open communiceren en
transparant zijn naar onze klanten toe. Wij zijn er
altijd voor je, ook buiten kantoortijden of als je
iets al zes keer eerder hebt gevraagd.

