
ONE Services
Your committed crew of ICT experts.
Operating for you as ONE.
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Your committed crew of ICT experts.
Operating for you as ONE.

ONE Technical support

ONE End-user support

ONE Consultancy
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ONE Services bieden dienstverlening waarbij u centraal staat.  

Wij nemen u de zorg voor beheer van een complexe omgeving uit 

handen en bieden u te allen tijde ondersteuning bij het werken met 

ICT. De ONE Services bestaan uit gestandaardiseerde service modules, 

die gezamenlijk als één service oplossing op maat gebundeld kunnen 

worden. De diensten zijn helder beschreven en u weet van tevoren 

wat u kunt verwachten. Proactief, flexibel en geen verrassingen.
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WHILE YOU FOCUS 
ON WINNING 
THE RACE, WE’VE 
GOT YOUR BACK.
Onze klantvriendelijkheid is onze kracht, zo leert de ervaring 

van onze klanten. Met een team van multi-disciplinaire ICT- 

specialisten zetten wij ons in om alle aspecten van uw ICT- 

omgeving technisch in topconditie te houden. Wij zorgen  

ervoor dat uw professionals werken met een glimlach.



76 Onze ICT Specialisten zorgen ervoor dat uw ICT-omgeving technisch 

in topconditie blijft. Door onze werkwijze hebben onze professionals 

diepgaande kennis van uw ICT-omgeving en kunnen eventuele  

problemen daardoor snel opgelost worden. Er zijn verschillende  

ondersteuningsvormen mogelijk, waaronder beheer op locatie,  

proactieve monitoring en 24/7-support bij calamiteiten; ideaal voor 

bedrijven waar beschikbaarheid van ICT ook buiten de reguliere  

kantoortijden een absolute must is. YOU ARE THE ONE...

WHO NEEDS A MACHINE 
IN TOP CONDITION

Sigmax ONE  
Technical support
Uw ICT-omgeving altijd in topconditie
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Sigmax ONE  
End-user support
Uw professionals snel op weg

Met onze beheer- en supportmodules helpen onze specialisten 

uw professionals snel op weg. Naast werkplekbeheer en support 

op locatie of via onze telefonische servicedesk kunt u kiezen  

voor de self-service portal. Ook geven wij workshops om uw 

professionals te helpen het maximale te halen uit uw ICT- 

omgeving. Wij staan bekend om onze klantvriendelijkheid.  

Ervaar het zelf en kies voor Sigmax ONE End-user support.

YOU ARE THE ONE...

WHO WANTS TO SUPPORT 
YOUR TEAM IN ACHIEVING 
THE BEST RESULTS 
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Sigmax  
ONE Consultancy
Uw ICT-gids op weg naar business excellence

Onze ICT-experts vertalen uw strategische doelstellingen  

door naar toekomstbestendige ICT-oplossingen. Met  

Sigmax ONE Consultancy brengt u ICT in lijn met uw  

business en wordt uw ICT een strategisch wapen waarmee 

u de concurrentie voorblijft.

YOU ARE THE ONE...

WHO NEEDS CLEAR ADVICE 
TO STAY AHEAD

Kies de vorm die u past: 

• Scans en rapportages

• Adviestrajecten
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