
Uw partner in de flexibele ICT-oplossing die overal past!



Sigmax gelooft dat ICT het fundament is dat u in staat stelt om uw organisatie 
doelstellingen te behalen. Vanuit deze overtuiging heeft Sigmax iets revolutionairs 
ontwikkeld op het gebied van ICT - Sigmax ONE Solutions 



Uw partner in  
de flexibele  
ICT-oplossing  
die overal past!

Bij Sigmax begrijpen we hoeveel impact ICT heeft 

op uw organisatie en strategische ontwikkeling. 

ICT is verweven in vrijwel alle organisatieprocessen 

en mede daardoor van aanzienlijk belang bij het 

realiseren van uw organisatiedoelen en de conti

nuïteit van uw bedrijf. 

De inzet van ICT wordt door Sigmax dan ook als belangrijk 

instrument gezien dat samen met de juiste mensen en 

gedeelde ambities leidt tot het beste resultaat. Vanuit 

deze overtuiging heeft Sigmax een revolutionair concept 

bedacht die altijd past, ongeacht uw bedrijfsomvang  

of ambities. 
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Sigmax ONE Solutions fits everywhere

Zoals u kunt zien is flexibiliteit met deze shape shifter 

geen probleem, de oplossing past zich aan en beweegt 

zich mee met uw organisatie. Voor ondernemers die 

slimmer willen werken, hebben wij ONE Solutions 

ontwikkeld. Sigmax ONE Solutions is de beste totaal-

oplossing als het gaat om een veilige, efficiënte en op 

maat gemaakte ICT-omgeving. Al onze ONE Solutions 

zijn volledig op elkaar afgestemd en zo ingericht dat  

u altijd de juiste oplossing in huis heeft. Ook als uw  

organisatie aan verandering toe is.

Onze professionals bespreken samen met u hoe ONE 

Solutions het meest optimaal voor uw organisatie kun-

nen worden ingezet. U kiest met ONE Solutions voor 

een oplossing die resulteert in aantoonbare waarde 

voor uw organisatie en ervoor zorgt dat u gewoon lek-

ker kunt blijven werken. Altijd en overal! Voor een vast 

bedrag per maand maakt u gebruik van ONE Solutions.  

U betaalt geen initiële aanschaf- en beheerkosten.  

Als Sigmax ONE Solutions klant beschikt u via onze 

servicedesk over premium support en proactieve 

ondersteuning voor uw ICT-beheer. 

ONE Solutions is een echte shape 
shifter die zich eenvoudig vormt  
naar de wensen van uw organisatie 
op het gebied van ICT.
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Meer weten over onze ONE Solutions? Lees onze ONE brochures of download deze op sigmax.nl/onesolutions 

ONE Network
Altijd een passend en inzichtelijk netwerk 
binnen uw bedrijf

ONE Communications
Eenvoudig uw zakelijke bereikbaarheid 
vergroten

ONE Workspace
De flexibele en altijd werkende digitale 
werkplek geschikt voor al uw gebruikers

ONE Identity
Met één geautoriseerde inlog veilige toegang 
tot al uw bedrijfsapplicaties

ONE Cloud 
Snel en flexibel reageren opontwikkelingen  
in uw markt met een stabiele cloudservice

ONE Secure
Uw data goed beveiligd,  
altijd en overal

Met trots presenteren wij u...
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Samenwerken met Sigmax betekent partnership

Als ondernemer wilt u het beste antwoord op uw vraag. 

Het gaat bij ons om het vraagstuk dat we oplossen en 

niet zozeer om de ICT zelf. Om de juiste balans tussen 

mens, proces en techniek te krijgen, brengen wij in kaart 

hoe uw organisatie werkt, welke medewerkers u in 

dienst heeft en hoe deze optimaal kunnen werken. 

En hoe beter wij uw business kennen, hoe beter wij u 

kunnen adviseren. Zowel op het gebied van de juiste  

ICT-oplossing maar ook als ICT-partner denken wij  

graag met u mee. 

Uw bedrijfsinnovaties en de vernieuwingen op  

ICT-gebied vragen om een persoonlijke en proactieve 

samen werking tussen uw organisatie en Sigmax. Samen 

ontwikkelen wij een ICT omgeving die perfect aansluit 

op uw wensen en behoeften. Zo kunt u doen wat voor 

u telt; excelleren in uw business. 

Onze organisatie

Binnen Sigmax kennen we vijf verschillende expertises, 

waaronder ICT. Wij zijn ook gespecialiseerd in:

•  Field Mobility  

Met specialistische mobiele software helpen we 

service organisaties hun processen te stroomlijnen 

met als doel meer efficiency en kostenbesparingen. 

•  Managementsoftware voor beveiligingsbedrijven 

Met onze SequriX software kunnen beveiligings-

bedrijven hun processen op het gebied van surveillance, 

receptiediensten en alarmopvolging digitaliseren.

•  Law Enforcement 

Met moderne, overal inzetbare technologie helpen  

wij gemeenten, politie en OV-bedrijven hun processen 

met betrekking tot handhaving en toezicht efficiënter 

te maken. 

•  IoT Solutions 

Voor klantspecifieke vraagstukken ontwikkelen wij 

softwareoplossingen die data uit sensoren en devices 

omzetten in waardevolle informatie.
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Sigmax – Empowering professionals  

everywhere 

“We ontwikkelen en leveren best-in-class  

ICT-oplossingen voor organisaties die hun ambities 

willen verwezenlijken. We bieden hierbij talentvolle en 

gepassioneerde mensen de ruimte om zich te kunnen 

ontplooien en met trots te kunnen werken aan mooie 

innovatieve oplossingen. Het continu overtreffen van 

klantverwachtingen is wat ons drijft; marktleiderschap 

en groei naar Europese klanten is onze ambitie.”
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