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Altijd bellen en overal werken. 
Dat is Helder communiceren.



ADVOCATUUR
“Helder werkt net als wij graag samen met 

haar partners en relaties. Daarnaast ontzorgt 

Helder en zijn ze continue op zoek naar nieuwe, 

creatieve en betaalbare invalshoeken, net als 

wij. Onze samenwerking klikt, erg belangrijk 

als je als kantoor bereikbaarheid hoog in het 

vaandel hebt staan.”

Jos van der Wijst - 

Bogaerts & Groenen Advocaten

RETAIL 
“De (pro) actieve houding van Helder 

heeft geleid tot een goed werkende 

oplossing voor mobiele telefonie, met 

een hoge servicegraad en de beoogde 

structurele kostenverlaging.” 

Hugo Gijzen - Senior Buyer, Bakkersland 

ZORG
“Het was voor ons van groot belang 

dat de telefonie via een centrale plek, 

één platform, aangestuurd werd. Totale 

ontzorging en korte communicatielijnen 

is waar we naar zochten. We willen 

persoonlijk contact, weten met wie we te 

maken hebben. Dit hebben we in Helder 

gevonden.”

Eric van Doorne - De Zellingen

ACCOUNTANCY
“De relatie met Helder is prettig en betrouwbaar. Wij 

hebben een vast aanspreekpunt, waar snel en adequaat 

door gereageerd wordt. Ook de service en de wil om te 

helpen is van hoog niveau. Ik zou Helder dan ook zeker, 

als adviseur en leverancier, aanbevelen bij anderen.”

Frans Rijnbeek - KRP Accountants & Adviseurs

REFERENTIES

ALTIJD IN VERBINDING MET DE WERELD OM U HEEN
Altijd bereikbaar zijn en flexibel werken; vandaag de dag twee onmisbare ingrediënten voor 

een succesvolle bedrijfsvoering. De laptop doet hierbij dienst als telefoon, de smartphone als 

werkplek. Voor de een de wereld op z’n kop, voor Helder heel normaal. Helder zorgt ervoor 

dat u altijd in verbinding staat met de wereld om u heen; veilig en zonder ruis op de lijn.

TELEFONIE

Telefonie is een van uw belangrijkste lijntjes 

met de buitenwereld. Uw klanten verwachten 

korte communicatielijnen en een hoge mate 

van bereikbaarheid. U wilt daarentegen 

zorgeloos ondernemen. Telefonie en mobiele 

bereikbaarheid zijn hierbij onontbeerlijk.  

Het moet gewoon werken.  

WERKPLEK

De wereld verandert in rap tempo, waardoor 

ook de manier van samenwerken verandert. Een 

antwoord hierop is het flexibel werken. Maar hoe 

pakt u dit aan? Hoe laat u iedere medewerker 

succesvol zijn en hoe stelt u de klant centraal, juist 

bij gedecentraliseerd werken? Voor flexibel werken 

bestaat geen standaard. 



HELDER COMMUNICEREN; VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR

Iedere onderneming dient continue bereikbaar te zijn en medewerkers dienen overal probleemloos te kunnen 

werken. De klantenkring van Helder is om die reden erg divers. Van de slager om de hoek, een landelijke 

zorginstelling tot een advocatenkantoor op de Zuidas. Helder heeft experts op het gebied van: 

JURIDISCHE PRAKTIJK

Optimale bereikbaarheid én absolute veiligheid is een must. Van vaste en mobiele telefonie 

tot laptops en werken in de cloud. Juridische kantoren willen veilig werken en privacy 

waarborgen; overal en altijd. 

ZORGINSTELLINGEN

De zorg vraagt om specifieke toepassingen, zoals private GSM, pagingfuncties, 

persoonsbeveiliging en locatiebepalingen. Door de diversiteit aan eisen, afdelingen, 

medewerkers en patiënten is maatwerk veelal van belang. 

MKB-BEDRIJVEN

Bereikbaarheid en klantvriendelijkheid staan hier hoog in het vaandel. Dit verwachten ze ook 

van een leverancier. Van een mobiel toestel, een simwisseling tot aan het opleveren van een 

flexibele kantoortuin, iedere aanvraag wordt met volle overgave opgepakt en beantwoord.
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TELEFONIE

EEN LUISTEREND OOR 

ÉN TOTALE ONTZORGING

• Mobiele telefonie

• Vaste telefonie

• Mobiel/vast geïntegreerd

• VoIP

• Mobile Device Management

• Helder Managed UC

• Klantenportal voor inzicht en beheer

• Helder Zicht serviceabonnementen

ONZE OPLOSSINGEN

WERKPLEK

GRENZELOOS ONDERNEMEN

• Online werkplek

• Werkplekbeheer

• Cloudsourcing via Microsoft Office 365

• Zakelijk internet

• IT Beveiliging

CLOUD DIENSTEN

VEILIG ONLINE SAMENWERKEN

• Private cloud werkplek  

 (Microsoft Office 365)

• Online bellen

• Cloud storage & backup



GAAN WE HET GESPREK AAN?
Met behulp van de persoonlijk door Helder ontwikkelde 

inventarisatie worden uw huidige telecom en IT omgeving 

nauwkeurig geïnventariseerd. Wij puzzelen net zo lang totdat 

we u de best beschikbare oplossing kunnen voorleggen.

GOED GESPREK

UITGEBREIDE INVENTARISATIE

SCHERPE ANALYSE

FEILLOZE OPLEVERING
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Helder Telecom & ICT

Professor Asserweg 12B

5144 NC Waalwijk

 T 0416 740 740

 F 0416 740 741

 E info@heldertelecom.nl
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Helder Telecom & ICT is onderdeel van de Lexxyn Groep, een groep samenwerkende 

bedrijven die ICT-diensten leveren binnen de juridische sector.  

De gebundelde ervaring en collegiale samenwerking van de partners maakt de  

Lexxyn Groep tot dé kennispartner, waardoor juristen één aanspreekpunt hebben voor  

alle ICT-producten en -diensten. 


