
IT-diensten 
zonder bla-bla



A10Tech  
breidt uit
A10Tech is ontstaan uit een fusie tussen Omega Technologies  

en 2Serve-IT. Daardoor is ons dienstenpakket breder geworden  

en hebben wij meer kennis in huis.

Door de schaalvergroting is onze bereikbaarheid toegenomen:  

via 020-460 9110 zijn wij (op afspraak) 7 dagen per week 24 uur per 

dag bereikbaar. Ook zijn er meer medewerkers beschikbaar om op 

locatie te werken en om pro-actief uw IT-systemen te beheren.

Maar het kan altijd beter. 

A10Tech is van plan verder te groeien om het dienstenpakket en de service 

uit te breiden. En daarvan gaan we onze klanten op de hoogte houden.

www.a10tech.nl



Ontwikkeling 
& 

beheer

Wij werken voor 
ondernemingen met 

50 medewerkers of meer,
vooral gevestigd in de Randstad, 

aan de ontwikkeling en het 
beheer van IT-systemen.

7 dagen 
per week

24 uur 
per dag



A10Tech is  
gevestigd aan  

de A10

Goed bereikbaar. Per auto, OV,  

telefoon of e-mail. 7 Dagen per week.  

Breed pakket aan IT-diensten.  

Geen IT-jargon. Constructief 

 meedenken met ondernemers.

De no-nonsense benadering zonder 
technisch jargon ervaren zij als  
een opluchting. Zo kan het ook.

A10Tech biedt beheer op locatie  
of op afstand. Op basis van  

een transparante overeenkomst 
kunnen wij IT-systemen  

pro-actief onderhouden, zodat ze 
altijd zijn afgestemd op recente 

omstandigheden. U merkt er  
niets van, behalve dat het werkt.

Onze ervaring met software- 
ontwikkeling hebben wij opgedaan 
in de volgende sectoren: non-profit, 

infra-sector, healthcare en  
bij overheidsinstellingen. 
Deze ervaringen kunnen  

moeiteloos worden uitgebreid  
naar andere sectoren. 

Onze klanten waarderen ons  
om onze manier van werken. 

7 dagen  
per week



Aanvullende  
diensten

www.a10tech.nl

Behalve software-ontwikkeling en 

netwerkbeheer biedt A10Tech een 

aantal handige diensten.

Bij nieuwe klanten voeren wij een 

gratis scan uit om de stand van de  

IT-voorzieningen in kaart te brengen.

Ook bieden wij betrouwbare en 

goedkope telefonie door middel van 

VoIP. En natuurlijk Cloud-diensten, 

want binnen afzienbare tijd zijn wij 

allemaal ‘aangesloten’ op de Cloud.

Voor meer tastbare diensten zoals 

computerreparaties en serverbeheer 

kunt u eveneens terecht bij de 

specialisten van A10Tech.



Constructief 
meedenken met 
ondernemers

Sinds de fusie kunnen wij een breed pakket aan IT-diensten aanbieden. 

Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van software op maat, pro-actief onderhoud 

en beheer van het netwerk. Daarvoor staan wij paraat om de problemen, maar 

vooral de oplossingen te benoemen in gewone spreektaal. Zonder bla-bla.

www.a10tech.nl



A10Tech in het kort

   gratis IT-scan voor 

nieuwe klanten

  software-ontwikkeling

  netwerkbeheer

  cloud diensten

  VoIP diensten

  IT-diensten zonder bla-bla



A10Tech
Wenckebachweg 200 
1096 AS Amsterdam

T 020 - 460 91 10
E info@a10tech.nl
 I www.a10tech.nl




