
Meer weten?
Bel ons op 088 - 7306300 of mail naar communication@compromise.nl.  
We gaan graag samen met u op zoek naar een perfecte oplossing.   

Voordelen van Mobiel
 
Alles in een op maat – Voor een vast bedrag per maand kunt u 
alle mobiele diensten combineren in een abonnement op maat. 
De een gebruikt alleen een tablet, de ander werkt ook met een 
laptop en mobiele telefoon. Wij zorgen ervoor dat iedereen 
zorgeloos kan werken. 

Betrouwbaarheid en veiligheid - De netwerken die ComPromise 
Domino levert, worden 24/7 gemonitord. Als onderdeel van de 
Vincere Groep doen we dat vanuit alle vestigingen in Nederland. 

Altijd bereikbaar - Netwerken bepalen de bereikbaarheid van uw 
organisatie. Onafhankelijk als we zijn, zorgen wij voor aansluiting 
op het netwerk dat de beste bereikbaarheid en dekking biedt.
Daarbij laten we ons niet leiden door de voorkeuren van een 
bepaalde provider, maar door die van u.

Flexibiliteit – Het maakt ons niet uit of u 2, 20 of 200 gebruikers 
heeft. Ook niet als het aantal fluctueert of als uw behoefte aan 
mobiele communicatie ineens verandert. Relax. Een telefoontje 
is genoeg om uw abonnement bij te stellen. 

Alle netwerken - Wij stemmen uw netwerk en mobiele 
abonnement af op uw locatie, de activiteiten van de organisatie, 
de grootte en de manier van werken van het team. 
Onze oplossingen sluiten naadloos aan op alle IT-netwerken 
en omgevingen.

Voordelig maatwerk - Door mobiele oplossingen groot en 
landelijk in te kopen, kan ComPromise Domino ook lokaal de 
beste bundels en volumes voor elke organisatie leveren. 
Vanuit de 7 vestigingen van de Vincere Groep in Nederland 
leveren we voordelig maatwerk.

Nadeel van Mobiel 
 
Geen smoesjes meer - U kunt nooit meer zeggen 
dat u geen mobiel bereik had! 

 
Niets is standaard bij 
ComPromise Domino
 
ComPromise Domino is uw regionale ICT-specialist met 
landelijke dekking. Binnen de Vincere Groep zijn wij het  
Centre of Excellence op het gebied van Communication  
en Document Solutions. De grote kracht van de groep is dat  
de partners elkaar aanvullen en versterken.  
Ons dienstenpakket is breed en volgens onderzoek bieden 
wij de beste prijs-kwaliteitverhouding in de markt. 

Wij willen niets liever dan u een veilige, hoogwaardige en  
betrouwbare oplossing bieden die precies bij uw organisatie 
past. Daar zijn we namelijk goed in, en onze jarenlange  
ervaring komt daarbij goed van pas. We houden alles in eigen 
hand, werken onafhankelijk en leveren maatwerk.  
Niets is standaard bij ComPromise Domino!  
 
Onze eigen helpdesk met vaste medewerkers 
is er voor u, 24/7.

Drie varianten. 
Allemaal scherp geprijsd, 
veilig en betrouwbaar
De wereld van nu verlangt snellere verbindingen en grote 
bereikbaarheid via de mobiele netwerken. Binnenkort 
wordt zelfs 5G geïntroduceerd, waardoor uw applicaties 
nog beter en sneller werken. Uw medewerkers willen met 
hun smartphone overal bereikbaar zijn, informatie 
opzoeken op internet en toegang hebben tot de 
belangrijkste bedrijfsapplicaties. Onze mobiele dienst-
verlening is beschikbaar in drie varianten:  

1. Mobiel Spraak en Data, oftewel de verschillende abon-
nementen voor mobiele telefonie en het uitwisselen van data
2. Mobiel Data Only, om gegevens te kunnen bekijken, 
bewerken en uitwisselen
3. Mobiel Device Management, voor veiligheid en 
beheer op afstand van software en apps 

Als IT-partner onderzoeken we samen met u welke 
combinatie van mobiele diensten optimaal is voor uw 
werkwijze en bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zorgen we 
ervoor dat het mobiele verkeer naadloos aansluit op 
het IT-netwerk van uw organisatie. Ook houden we 
de bereikbaarheid en veiligheid nauwlettend 
in de gaten.

Mobiel
Altijd en overal bellen, internetten 
en data uitwisselen
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