
Eigen technische dienst

Interventie binnen de 4 uur

Transparantie op alle vlakken

Smart
solutions

CLOUD

SOLUTIONS

VERKOOP 25%75%

INTERACTIEF BEELDSCHERM MET TOUCHSCREEN

BEDRIJVEN 

SCHOLEN 

DE TRANSPARANTE PARTNER 
VOOR AL UW  IT EN DOCUMENT SOLUTIONS

CC@PS - Ommegang Zuid 20 - 8840 Westrozebeke - T 051 77 07 61 - info@ccaps.be - www.ccaps.be

Openingsuren:  ma - vrij: 8u30 tot 12u00 & 13u30 tot 18u30

  zat: 9u00 tot 12u00  

Wist u dat...CC@PS, uw                        partnertransparantetransparante

supertool

 ? Enig idee wat je precies betaalt per kopie?

 ? Worden de prijzen geïndexeerd?

• De kracht van het scannen = overal uw data 24/24 beschikbaar & 
doorzoekbaar hebben?

• U binnen enkele seconden in al uw gescande aankoopfacturen, getekende 
leverbonnen kan zoeken op woord-niveau?

• Uw printer- en copierpark kostenbesparend & tevens makkelijk kan worden 
beheerd voor uw onderneming? Monitoring van uw tonerbeleid, preventief 
onderhoud, tellerstanden,...

• U vertrouwelijke documenten beveiligd kan afdrukken?
• U kan afdrukken & scannen vanaf uw tablet of smartphone?

• U efficiënt & tijdbesparend uw ideeën kan noteren tijdens een vergadering 
met een grote interactieve monitor?

• U rechtstreeks op het scherm notities kan maken en dat ook binnen 
applicaties zoals Word, Excel, Powerpoint of PDF?

• U de BIG PAD vanop afstand kan bedienen door meerdere personen vanuit 
uw tablet, smartphone, laptop?

• Uw data het hart van uw onderneming is en daarom de beveiliging van uw 
data, gekoppeld met een werkende back-up, van groot belang is?

• Het een must is om overal uw data gesynchroniseerd bereikbaar te hebben? 
Op die manier kan u altijd en overal snel & efficiënt werken.

• De rol van Uw IT partner alsmaar belangrijker wordt binnen uw bedrijf naar 
data management & innovatie toe?

• U met een VoIP cloud oplossing een flinke besparing kan realiseren?
• Er een koppeling is om vanuit uw ERP software uw contacten te bellen?
• U via intelligente  doorschakeling altijd bereikbaar bent, ongeacht of u op 

kantoor of in de wagen zit?
• Een meeting via conference call u heel veel verplaatsingskosten bespaart?
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• De hoogste kwaliteit nastreven voor onze producten en diensten.
• Eén aanspreekpunt.
• Dicht bij de klant.
• Eigen technische team.
• Adviserende offerte op maat, gekoppeld aan uw budget
• Onze core-business is: 

Het hart van uw onderneming gezond & fit houden.
• Onze Afdruk … maakt Indruk ! 

CC@PS is opgericht in 2004 en uitgegroeid tot een gerespecteerde 
partner voor heel veel ondernemingen, van KM0's tot multinationals.

We bieden hoog kwalitatieve oplossingen aan in 4 domeinen:
Document Solutions, Visual Solutions, IT & Telecom Solutions. 
Uw One stop Shop partner in uw regio !

KURT GEVAERT
zaakvoerder

Persoonlijk contact & advies, hoge 
flexibiliteit, gekoppeld met een heel sterk 
team van specialisten zorgen voor een 
uitstekende service. 
Dit resulteert dan ook in een heel duurzame, 
flexibele samenwerking .
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•   doorzoekbare PDF
•     beveiligde PDF/A
•       XML
• Word/Excel

• QR / 
barcode

DOCUMENT SOLUTIONS VISUAL SOLUTIONS ICT SOLUTIONS

WIJ BIEDEN AAN: TRANSPARANTE OVEREENKOMSTEN:

1. Huurovereenkomst 
• op maat
• vaste bedrag per maand

2. Onderhoudsovereenkomst 
• ZONDER FORFAIT en ZONDER INDEXATIE
• 4 u interventie door eigen technische dienst

WAT IS DAT? DE CLOUD?

De Cloud is één of meer servers 
op een bepaalde plek, die het 
mogelijk maken om te werken 
in software en bestanden op te 
vragen, te bewerken, op te slaan,… 
ongeacht uw eigen locatie.
Hoe maakt u uw eigen 
cloud? Vraag ons naar de 
mogelijkheden…

SERVICE VOORDELEN

 + Betrouwbare oplossingen 
 + Eén aanspreekpunt, zodat u 

tijd en geld bespaart 
 + Afgestemd op uw eisen, 

wensen en budget
 + Ruime ervaring
 + Deskundig advies
 + Uitgebreide knowhow

 + U bent vrij om voor een stabiele internetverbinding te kiezen
 + U kan nog steeds uw gekende nummer blijven gebruiken. 

Als Partner kunnen wij u helpen met het aanbieden van een oplossing 
om u communicatie kosten te drukken.

BREED, GESTRUCTUREERD EN COMPLEET ICT 
GAMMA

 
Infrastructuur | Cloud Oplossingen | Netwerkbeveiliging  
 
Als KMO wilt u een goed werkende ICT oplossing die 
door ons kan geleverd en beheerd worden.
 
Een ruime voorraad aan desktop, laptop en netwerk 
hardware zorgen ervoor dat we snel kunnen in spelen 
op jouw noden.

Onze ICT specialisten bieden u hardware- en 
netwerkoplossingen:

• Servers
• Backup (offline & online)
• Werkposten (deskstop, laptops, monitors, etc.)
• Security (firewalls, antivirus, etc.)
• Netwerkoplossingen (switching, wifi, etc.)
• Cloud diensten: Office 365

Onze gecertificeerde ICT-mensen hebben de nodige 
kennis en ervaring in huis om uw gehele netwerk onder 
de loep te nemen en u een gepaste oplossing met de 
benodigde hardware aan te bieden en te onderhouden.

Je hebt niet alleen de mogelijkheid om uw hardware aan 
te kopen, maar u kan tevens opteren om alles in een 
huurformule onder te brengen. Dit alles gekoppeld met 
een snelle 4 uren service. U kan op beide oren slapen en 
u kent uw maandelijkse vaste IT-kost. 
Optionele servicecontracten voor het monitoren of 
beheren van uw ICT infrastructuur behoren tevens ook 
tot de mogelijkheden bij CC@PS.

VOIP OPLOSSINGEN

Wat is VoIP?

Bij IP-telefonie, Voice over IP of VoIP wordt een netwerk gebruikt om spraak te transporteren. 
Hierdoor wordt telefonie mogelijk op datanetwerken en ontstaat de mogelijkheid om de voorheen 
traditioneel gescheiden werelden van spraak en data samen te voegen. 
Er is nog slechts één infrastructuur nodig en u heeft geen fysieke telefoonlijnen meer nodig. 
Wat heeft u verder wel nodig?
Als VoIP beller hoeft u enkel de aanschaf van uw nieuwe IP-telefoon toestellen te doen. 

SLIMME HYBRIDE TELEFOONCENTRALES

Is uw organisatie groter en heeft u uitgebreidere functies nodig?
Dan kan door middel van een Hybride telefooncentrale een oplossing 
aangeboden worden op maat. Het systeem is met uitbreidingseenheden 
uit te breiden van 6 tot 288 toestellen. Het is ook een geïntegreerd 
communicatiesysteem met IP-eigenschappen zoals mobiel koppelen, 
geïntegreerde voicemail en e-mail, instant messaging (chat) en informatie 
over aanwezigheid. 
 

TELECOM SOLUTIONS

EEN OPLOSSING VOOR ELKE WERKOMGEVING. 

Bekijk samen met onze sales mensen hoe u 
vandaag gebruik maakt van uw huidige print- en 
scanoplossing.

CC@PS kan u adviseren hoe u vandaag uw  
multifunctional als een kosten-efficiënte oplossing 
kan inzetten in uw document- en workflow 
management en u zodoende uw investering beter 
kan laten renderen.

Vraag naar onze auditmogelijkheden.
CC@PS stelt het hoogste belang in onze 
klantentevredenheid, deze wordt grotendeels 
bekomen uit ons service-na-verkoop. Door te blijven 
investeren in mensen, opleidingen en materiaal, 
kunnen we een kwalitatieve invulling garanderen 
van de service-overeenkomst.

Hier maken wij het verschil !

Intelligent scannen

ERP

• Interactieve tool met touchscreen.
• Uiterst snelle touch-prestaties.
• Gebruiksvriendelijk, intuïtief en betrouwbaar.
• Informatiedelen wordt peanuts.
• Stijlvol ontworpen software applicaties  > naadloos te 

integreren met bestaande software en hardware.
• Scherm overneembaar door alle teamleden.
• Collega's kunnen via pc of smartphone notities aan scherm 

toevoegen.
• Met multifunctionele printer > mogelijk om handouts van de 

meeting meteen uit te printen.
• Meerdere personen tegelijk kunnen op de monitor werken.
• Handgeschreven tekst wordt omgezet in een eenvoudig 

lettertype.
• Sharp's Touch Display Link:

* Veelzijdige draadloze communicatie .
* Samenwerking met smartphones en andere mobiele 

apparaten + meerdere locaties op afstand mogelijk.

SHARP'S NEXT GENERATION BIG PAD

BEVORDERT CREATIVITEIT, 
ZET AAN TOT HECHTE 
TEAM SAMENWERKING 
EN EFFICIËNTE 
BESLUITVORMING.
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