Onafhankelijk, innovatief
en vooral … uniek
We zijn niet gebonden aan merken en systemen en we gaan
alleen voor maatwerk, van begin tot eind! Dat maakt Telepage
tot een uniek kenniscentrum met enorme praktijkervaring
voor zijn klanten in de Zorg, Justitie, Industrie en de Overheid.

Waarom Telepage

Als het gaat om ‘kritische’ communicatie, waarbij veiligheid



Compleet servicepakket

en levens in het geding zijn en acute bedrijfsgerichte



Van advies tot beheer

ondersteuning gevraagd wordt, is Telepage uw betrouwbare



Kwalitatief hoogwaardige producten



Complete installatie en onderhoud



Afbouw / opbouw concept

partner.

	Geïntegreerde maatwerkoplossingen;

plug & play


Complete ontzorging



Laatste NEN2575-certificering



Unieke prijs-kwaliteit verhouding



Veel branche-specifieke ervaring



Merkonafhankelijk



Techniekonafhankelijk

Telepage 2.0 - uniek in zijn branche
Wat begon als een ‘indirecte’ leverancier van producten en systemen
is in al die jaren uitgegroeid naar een totaalpartner in ‘kritische’
communicatie. Een organisatie met technisch- en branche-ervaren
adviseurs, softwareontwikkelaars, engineers, een eigen serviceen onderhoudsafdeling en een 24/7 dienstverlening met één
eindverantwoordelijke, … want ‘kritische’ intelligentie vraagt om
eenvoud!

Onze partners:

Over karakter en kernwaardes
Nieuwsgierigheid en flexibiliteit, in combinatie met kennis en daad
kracht, geven invulling aan onze kernwaardes. Telepage is een kennis
centrum waar geen ‘kritische’ vraag onbeantwoord blijft en altijd
met passie, kennis en ervaring een invulling krijgt. Ons doel?
Een innovatieve totaalpartner zijn, van advies tot beheer, complete
ontzorging dus, met één gemeenschappelijke deler:
betrouwbaarheid!
Turning products into solutions
Een motto dat perfect past bij onze Telepage 2.0 toekomst. Want een
oplossing is altijd een som der delen! Producten, systemen, hardware,
software. Het zijn slechts de basis-ingrediënten voor een persoonlijk
recept. Want dan is Telepage aan de beurt! Inventariseren, adviseren,
modificeren, programmeren, installeren en als u wilt … beheren!
Maatwerk in al uw ‘kritische’ Alarm- en Communicatiesystemen, met
in het hart … TAS, de Telepage Applicatie Server, uw persoonlijke 24/7
‘electronic engineer’!
Slim samenwerken
Telecom, alarm, beveiliging, communicatie of IT? Als je totaal
oplossingen wilt bieden aan omvangrijke, ‘kritische doelgroepen’ als
bijvoorbeeld Zorg, Justitie, Industrie en Overheid, dan heb je met
veel variabelen, persoonlijke wensen en omstandigheden te maken.
Daarom werken we graag samen met verschillende partners die (basis)
producten en systemen leveren, zodat u altijd - en onafhankelijk - kunt
beschikken over ‘the best of both worlds’!

Turning products into solutions

Direct contact?
Hebt u een acute vraag?
Aarzel niet en neem direct contact op met:
Algemeen directeur
Guido Bothe
guido.bothe@telepage.nl
Service manager
Mark Bijsterveld
mark.bijsterveld@telepage.nl
Sales manager
Henk Eggens
henk.eggens@telepage.nl
Operationeel manager
Leo Dekkers
leo.dekkers@telepage.nl
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