Mobile United
De voordelen van mobiel werken

Vier jaar geleden startte Dimmen Wesdijk Mobile United. Op dit
moment telt het bedrijf reeds 12 medewerkers. Mobile United biedt
totaaloplossingen voor mobiel werken. En dat is iets wat helemaal
past in deze tijd.
Nooit meer van het kastje
naar de muur
Mobiel werken. Het biedt vele voordelen.
Veel bedrijven zien deze nieuwe manier van
werken al als een must. Want mobiel
werken betekent efﬁciënter werken en
efﬁciënter werken betekent meer kosten
besparen. Eigenlijk is het heel simpel. Maar
hoe realiseer je zoiets? Ga je zelf aan de
slag en koop je hardware en software,
installeer je een netwerk? En wat als er dan
iets mis gaat? Kapotte gsm, problemen met
de simkaart, storingen, geen verbinding,
kink in de bekabeling? Precies daarvoor heb
je dus Mobile United nodig. Om te
voorkomen dat je van het kastje naar de
muur wordt gestuurd. Van provider naar
telefoonleverancier, naar installateur. Een
telefoontje naar Mobile United en het hele
bedrijf kan gewoon doorwerken. Zonder
investering, mét service.

Hoe het werkt
En zijn veel mogelijkheden van mobiel
werken. Mobile United geeft hierin advies,
zorgt voor apparatuur, implementatie, ICT

ondersteuning, telecombeheer en vervangservice. Mobile United staat 24 uur per dag
klaar voor haar klanten. Het jonge
gemotiveerde team bestaat uit specialisten
op het gebied van communicatie. Mobile
United is onafhankelijk en kan daardoor
objectief adviseren in producten en
diensten. ‘Dat is ook onze kracht’ vertelt
Dimmen Wesdijk. ‘Wij zijn een serviceorganisatie met de diensten van de operator
en de ﬂexibiliteit van een kleine organisatie.
Alle oplossingen bij één loket, één
aanspreekpunt. Dat spreekt bedrijven aan.
Van grote tot kleine organisaties, kunnen wij
een kostenbesparende oplossing bieden.
Verder leveren wij landelijk passende
oplossingen voor de juridische sector, het
mkb en de zorgsector.’

Containercampagne
Om te laten zien wat mobiel werken
inhoudt heeft Mobile United de campagne
“Hoe Mobiel is Uw Kantoor” in het leven
geroepen. Op donderdag 15 en vrijdag 16
oktober staat op het Minervum in Breda
een container, symbolisch voor mobiliteit.

In deze container worden presentaties
gegeven over de vele mogelijkheden van
mobiel werken. Geïnteresseerden kunnen
kennis maken met producten en diensten
van onder andere Microsoft, KPN,
Vodafone, HTC, Xelion en Nokia. Natuurlijk
worden deze dagen opgeleukt met hapjes
en drankjes. Op de website van Mobile
United vind je het complete programma.

NAC Mobiel
Vanaf 10 oktober lanceert het zusterbedrijf
van Mobile United bij NAC haar diensten.
‘Naast PSV, Vitesse, FC Groningen starten
we nu ook bij NAC met NAC ClubMobiel.
We zijn er natuurlijk heel blij mee om dit in
onze eigen stad te kunnen doen.
ClubMobiel introduceert een mobiel
telefoonabonnement, speciaal voor NAC
fans. En het is geen gewoon abonnement.
Het biedt naast uiterst scherpe beltarieven
ook veel extra’s. En daarnaast bel je als NAC
supporter gratis met alle NAC ClubMobiel
bellers. Mobiele oplossingen bedenken, en
mensen mobiel verenigen. Dat is wat wij
doen. Mobile United. Voor iedereen.’

‘We hebben
de diensten
van de
operators
en de
flexibiliteit
van een
kleine
organisatie.’
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