
  
Are you smart 
enough?

WiFi 365
WiFi 365 neemt al jouw zorgen uit
handen. Geen grote investering maar een
voordelig tarief per gebruiker per 
maand. Wij regelen connectiviteit voor 
al jouw medewerkers, gasten en devices.
 
Inzicht in je netwerk
Met realtime inzicht weet je zeker dat
iedereen eenvoudig en secure is
verbonden. Je bepaalt zelf wat de
gebruikers wel en niet mogen op het
netwerk.
 
Een ervaren team van WiFi experts staat 
klaar om jouw vragen te beantwoorden
en houdt rekening met jouw wensen
voor telefonie en applicaties.

Always on

 
Flexibel en gemakkelijk

 
Super veilig

Efficiënter werken

 
Slim inzicht

 
Skilled servicedesk

Speciaal voor jou als slimme 

ondernemer is er nu WiFi 365.

Deze betaalbare en veilige

WiFi dienst schaalt mee met de 

groei van jouw bedrijf.

Geïnteresseerd? Wij vertellen

graag meer over  hoe WiFi 365

digitaal werken weer plezierig

maakt.  

WiFi365.com
Smart WiFi as a Service



“Het aanvraagproces was  

binnen no-time geregeld  
en ook nog tegen een  

voordelig tarief.” 

Veluwe Personeel uit Barneveld maakt 

inmiddels dankbaar gebruik van alle 

voordelen van WiFi 365 en is erg enthousiast 

over het functioneren. 

Door de personeelsgroei was er een 

toename in het aantal devices. Het netwerk 

kon deze groei niet aan en het bedrijf ging op 

zoek naar een passende oplossing. WiFi 365 

bleek de uitkomst. 

Snel geregeld!
Bij traditionele WiFi aanbieders duurt 
het vaak weken voordat je connectiviteit 
voor jouw medewerkers en devices hebt 
geregeld. Dit gaat vaak gepaard met 
ingewikkelde vragen. Tijd is geld, dus wij 
geven jou binnen twee weken je complete 
WiFi 365 pakket. Zo simpel kan het zijn!

Direct bestellen?
WiFi 365 is eenvoudig bij ons af te nemen. 
Daarmee krijgen jouw personeelsleden en
gasten eenvoudig connectiviteit voor alle 
devices en applicaties.

Wij blijven jouw vertrouwde aanspreekpunt 
en verzorgen  de administratieve afhandeling.
Neem contact met ons op voor meer 
informatie.

Adres: 
WiFi 365 
Hooiweg 23 
3886 PM Garderen

Contactgegevens: 
T: 088 – 0808150 
E: info@WiFi365.com


