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CCO wil klanten ontzorgen en is daarom een totaalleverancier in ICT. Hieronder staat 

een overzicht van onze dienstverlening. Voor een aantal oplossingen werken we 

samen met een aantal vaste partners waar we een jarenlange relatie mee op hebben 

gebouwd zodat we zeker weten dat ze passen in onze filosofie en de juiste kwaliteit 

leveren. 

 

Hosted Diensten 
 
flexibel abonnement – cloud – werkplek – private cloud 
backup – mail scan – telefonie – datacenter 
Office 365 – Exchange – Sharepoint – Adobe CC 

 

Wi-Fi 
 
site survey – hotspots – access points 
bedrijfsnetwerk – gastennetwerk  
cloud managed – gebruikerauthentificatie  
 

 

Print en Document oplossingen 
 
multifuncionele printers – laser printers – plotters   
prijs per afdruk – total cost of ownership 
scan to e-mail – documentenstroom – AutoStore 

 

Mobile Device Management 
 
application management – content management 
tablets – smartphones – bring your own device     
beveiliging – app distributie 
 

 

Netwerkbeheer / Werkplekbeheer 
 
onderhoud – periodiek beheer – support  
installatie – monitoring – beveiliging 
software ontwikkeling 
 

 

Support 
 
helpdesk – hulp op afstand – hulp op locatie   
calamiteiten – 24/7 bereikbaar – ook in het weekend 
snelle response tijden – persoonlijk contact  
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Webshop 
 
hardware – software – diensten – service  
desktops – notebooks – thin clients – tablets – smartphones 
netwerkapparatuur – printers – toners 

 

Contract 
 
afspraken – gereduceerd tarief – snelle response tijden 
prijs per werkplek – help en ondersteuning 
gecertificeerde engineers – service level agreement 

 

Internet 
 
ADSL – VDSL – glasvezel - kabelinternet 
partner met meerdere providers – uptime garantie  
stabiel – betrouwbaar  

 

Webhosting 
 
website – e-mail – domeinregistratie  
DNS beheer – FTP server – SSL certificaten 
opslagruimte – control panel 

 

Consultancy 
 
advies – onafhankelijk – budget – oplossing  
investeringsplan – bedrijfsadviesplan – migratie  
pre-sales – maatwerk – projectmanagement  

 

Lease 
 
financiële lease – operationele lease  
investering – budget – krediet – gespreid betalen  
cashflow – koopoptie 

 

Ervaring 
 
+30 jaar – kennis – certificering – partners   
totaalleverancier – één aanspreekpunt  
onderscheidend – innovatief – deskundig  



Over CCO                                . 
 
CCO is een leverancier gespecialiseerd in totaaloplossingen op het gebied van ICT. 

Gevestigd in Oosterhout NB heeft CCO al meer dan 30 jaar ervaring en bestaat uit een 

team van ervaren en gedreven professionals. 

Sinds 1985 is CCO voor haar relaties bezig met het creëren van evenwichtige ICT 

oplossingen. Hiervoor wordt gezocht naar de balans tussen uw organisatorische en 

technische aspecten. De vaak jarenlange relaties met sterk gevarieerde opdrachtgevers 

bevestigen de kracht van deze formule. 

Met CCO als partner heeft u één aanspreekpunt voor al uw ICT gerelateerde zaken. 

Ook voor assistentie bij calamiteiten buiten kantooruren en in het weekend kunt u 

service verwachten. Een betekenisvolle relatie waarin stabiliteit, ontwikkeling en 

continuïteit belangrijk zijn. 

De showroom van CCO is open voor iedereen. Er staan verschillende oplossingen 

opgesteld die u zelf kunt testen en u kunt vragen stellen aan de product experts. 

Indien u meer informatie wenst over de diensten of oplossingen van CCO, neem dan 

vrijblijvend contact met ons op. 

 

  
 

 

Innovatiepark 4-b 

4906 AA Oosterhout NB 

Tel. 0162 - 456 640 

verkoop@cco-automatisering.nl  

www.cco-automatisering.nl  
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