
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 Verbindingen 
 
Betrouwbaarheid en veiligheid - De netwerken die ComPromise 
Domino landelijk 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.

Kostenbesparingen - We houden de kosten zo laag mogelijk 
door te zoeken naar de best mogelijke verbinding tegen de 
scherpste prijs. Na afloop van elk contract worden de prijzen 
opnieuw afgestemd op de nieuwe marktcondities om kosten te 
besparen. 

Alle netwerken - Wij bekijken samen met u wat de passende 
connectiviteit is, en dat doen we voor elke locatie. Daarbij houden 
we rekening met de aard van uw organisatie, de applicaties die 
u gebruikt en het aantal medewerkers. Onze oplossingen sluiten 
naadloos aan op alle IT-netwerken en omgevingen. Wij zorgen 
voor een zorgenvrij netwerk.

Onafhankelijk – ComPromise Domino verbindt de diverse 
netwerken met elkaar en is niet gebonden aan bepaalde  
providers. U krijgt altijd precies de verbinding die u nodig heeft. 
Niet meer en niet minder.

Voordelig maatwerk - Door connectiviteit 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 voor-
delig maatwerk.  

Nadeel van Verbindingen 
 
Geen smoesjes meer - U kunt nooit meer zeggen dat u 
een trage verbinding heeft en dat het iets langer duurt!

 
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.

Snelle, betrouwbare 
verbindingen tegen 
scherpe prijzen
Nieuw pand? Meerdere vestigingen? Snellere verbinding 
nodig? Wat een geruststellend idee dat de connectiviteit 
snel en goed voor u wordt geregeld. Want zonder 
verbindingen zakendoen, dat gaat niet anno nu. 

Uw organisatie heeft 24/7 een veilige, snelle en betrouwbare 
verbinding met internet en andere netwerken nodig. 
Als zelfstandige en onafhankelijke internetprovider zoekt 
ComPromise Domino samen met u uit wat u nodig heeft. 
Vervolgens verzorgen we de installatie van begin tot eind. 
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