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Onze diensten Overige diensten

VoIP & Telecom
Desatel biedt maatwerk Telecommunicatie en 
VoIP oplossingen voor MKB- en MKB+ bedrijven. 
Als totaalleverancier is Desatel graag uw telecom 
partner.

Mobiele communicatie
De Mobiele communicatie oplossingen van Desatel 
bieden u zorgeloos gebruik en bereikbaarheid. 
Desatel is business partner van oa. KPN, T-Mobile, 
Vodafone, Telfort en Yes Telecom.

Microsoft 365
Microsoft Office 365 is een kant-en-klaar pakket van 
onlinediensten. Van al jouw vertrouwde Officepro-
gramma’s kun je nu online gebruik maken. Je kunt 
e-mailen met Exchange en Outlook,documenten 
delen en online vergaderen met Teams.

Databekabeling en Netwerken
Snelle Stabiele Datanetwerken van Desatel voor 
data- en telefoonaansluitingen en alle daarbij 
behorende apparatuur en diensten.

Onderhoud en beheer
Desatel biedt naast nieuwe installaties ook 
onderhoud en beheer voor uw spraak- en/of data 
installatie. Een geruststellende gedachte.

Hardware en software (koop en lease)

IT Netwerk & Security

Toegangscontrole

CCTV Camerabewaking

Audiovisuele installaties

Alarminstallaties 

4G LTE WiFi Routers



Wie is Desatel

Desatel is een ICT- en Telecombedrijf opgericht 

in 2001. Door onze jarenlange ervaring en brede 

kennis zijn wij een betrouwbare partner en 

leverancier op het gebied van telecommunicatie 

en de digitale dienstverlening voor heel 

Nederland. 

Wij adviseren en begeleiden organisaties in het 

digitale transformatieproces en bieden betaalbare 

en innovatieve oplossingen aan onze klanten.

Wij zijn een platte organisatie met pragmatische 

aanpak en fungeren als “Single Point of Contact”. 

Dat wil zeggen dat onze relaties altijd één 

aanspreekpunt hebben voor alle vraagstukken.

Onderhoud & beheer van 
telecom, ict, data- en 

beveiligings 
systemen

Waar staan wij voor?

Persoonlijke aandacht, flexibiliteit, betrokkenheid 

en transparante communicatie vinden wij erg 

belangrijk in ons werk.

Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen en ook buiten werktijd staan wij 

klaar voor onze opdrachtgevers. Op deze manier 

zorgen wij voor een optimale Excellent Customer 

Experience..

Waarom Desatel
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