


U wilt efficiënt werken in een geoliede IT omgeving, 
maar heeft geen tijd en kennis om zelf alles uit te 
zoeken. Kortom, u zoekt IT advies op maat voor uw 
organisatie. Geen enkel probleem. Wij komen graag 
bij u langs om uw situatie in kaart te brengen en uw 

wensen te bespreken. Wij geven ons beste advies, u 
beslist en als u dat wilt, voeren wij de implemen-
tatie van begin tot eind uit. Kunt u blijven doen 
waar ú goed in bent.

Ik wil advies op maat
Het beste advies voor een e�ciënte organisatie

"Ik vind het belangrijk en prettig
om een vertrouwde partner te hebben,

waar mijn belangen voorop staan.
Dat is bij Qubical prima in orde."

Jan van der Valk – eigenaar Baderie Van der Valk



Problemen met verbindingen, computers of printers 
zijn vervelend en tijdrovend. U wilt dat uw systemen 
en netwerken goed (blijven) functioneren en dat 
vraagt onderhoud en monitoring, want technische 
ontwikkelingen gaan snel. Ter ondersteuning van uw 

IT afdeling of volledig ontzorgd: onze systeem- en 
netwerkbeheerders controleren, onderhouden en 
updaten uw IT omgeving, zodat alles doet wat het 
moet doen en u altijd zorgeloos door kunt werken.

Ik zoek IT Beheer op kantoor
Geen zorgen meer over beheer

“Een crash voorkomen
is een grotere uitdaging

dan het oplossen”
- Nick Snabel, systeembeheerder bij Qubical.



“Het moet ‘gewoon’
werken. Qubical zorgt

daarvoor.”
Martin Blom – eigenaar JS Vloeren

Qubical klant aan het woord
Martin Blom - eigenaar JS Vloeren

Martin Blom: “Qubical heeft de tijd genomen om te kijken wat voor ons de beste oplossing is en niet naar de 
commercieel interessantste. Wij hebben verstand van vloeren en zeker niet van computers en alles wat daarbij 
komt kijken. Het moet ‘gewoon’ werken. Qubical heeft daarvoor gezorgd. Maar ook dat wij het als leek ook 
begrijpen en ermee om kunnen gaan. Qubical heeft ons echt ontzorgd en ervoor gezorgd dat wij onze werkplek 
– indien nodig – altijd bij ons hebben.”



Ik wil werken in 
de cloud

Altijd en overal werken

U wilt werken waar en wanneer u maar wilt: 
u wilt werken in de Cloud. De kracht van de 
Cloud is dat u overal toegang heeft tot uw 
werkomgeving, het beheer volledig uit 
handen geeft en daarnaast flink kunt 
besparen op uw IT kosten. Geen servers 
meer op kantoor en uw collega’s 
kunnen altijd elkaars agenda inzien, 
afspraken plannen en contacten met 
elkaar delen.  Met de Cloud kunnen 
uw bedrijfsgegevens automatisch 
en dagelijks worden geback-upt 
en uw mailverkeer kan worden 
beschermd tegen e-mailbedrei- 
gingen. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. En u? U focust zich 
gewoon op uw eigen 
business.



Ik zoek managed hosting
Altijd online

Als eigenaar van een webstore is uw website uw core business. U wilt zekerheid 
dat uw website niet zomaar uit de lucht gaat. Het is dan slim om te 
kiezen voor Managed Hosting. U geeft het technische 
beheer uit handen en bent verzekerd van een 
continue en proactieve monitoring met 
back-ups van hoogwaardige 
kwaliteit.



Ik wil 24/7 
ondersteuning
Dag en nacht ondersteuning

U wilt dat uw organisatie soepel door blijft 
lopen, ook als er zich een onverwacht IT 
probleem voordoet. Een snelle oplossing is 
erg belangrijk. Onze Servicedesk ondersteunt 
u altijd persoonlijk en direct met al uw IT 
vragen. En als u dat wenst, doen we dat 
zelfs 24 uur per dag en 7 dagen per week. 
Dus ook in het weekend en op 
feestdagen.

“Ik vertrouw 
volkomen op Qubical. Ze 

zorgen dat alles voor elkaar komt.”

Hilde Sainteromane – eigenaresse Multicopy Zeist
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