
CaptureTech Protect
Bescherm & beheer mobiele apparatuur
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Continuïteit gewaarborgd
Downtime van apparatuur kan resulteren in onderbrekingen of zelfs stilstand van essentiële 

processen in jouw organisatie. Waarborg de continuïteit met CaptureTech Protect: Een volledig 

servicepakket voor het beheren en up-to-date houden van jouw mobiele apparatuur, voice apparatuur 

en WiFi infrastructuur. Met cloud-hosted Mobile Device Management, updates & upgrades, 

uitgebreide reporting & repair portal en onze remote servicedesk voor professionele ondersteuning.

Mobile Device 
Management
Cloud-hosted software tool

• Centraal apparatuur beheren,

configureren en uitrollen

• Snelle ingebruikname van nieuwe

apparatuur met standaard instellingen,

applicaties en WMS integratie

• Altijd up-to-date en beveiligd met
software updates en upgrades

• Voorkom uitval en behaal het hoogste
rendement en de beste TCO

“Met CaptureTech 
Protect weten we zeker 

dat het wel goed zit met 
onze apparatuur en 
bedrijfscontinuïteit”

Ron Ranzijn 
Applicatiebeheerder, St vd Brink 
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Professionele Service & Support

WiFi Infrastructuur

Maak optioneel gebruik van CaptureTech Protect Infra en 

bescherm en beheer jouw WiFi netwerk in de Cloud. Monitor 

eenvoudig de status van alle Access Points via het handige 

dashboard, ontvang automatische updates en minimaliseer 

downtime met 24/7 remote support door onze specialisten.

Support

Maak 24/7 gebruik van directe telefonische en 

online ondersteuning door onze remote 

servicedesk. Technisch specialisten helpen je op 

afstand met allerhande vragen of  problemen. 

En kies optioneel voor een jaarlijkse health 

check op locatie.

Service Portal

Krijg met Protect toegang tot CaptureTech 

Check: Een service portal die je inzicht geeft in 

de technische status en details van jouw 

apparatuur, per site of locatie. Zie exact wie welk 

device in gebruik heeft gehad en wanneer deze 

is teruggebracht.

Optie: Repair Service

Meld in CaptureTech Check tevens eenvoudig en 

snel een defect apparaat aan. Stuur het naar ons 

repair center, volg de status in Check en ontvang 

gerepareerde apparatuur snel en direct inzetbaar 

retour. 



3

Connecting systems, data and people

Meer informatie
NL: +31 (0) 252 241 544 
BE: +32 (0)3 449 11 59 

E: info@capturetech.com

www.capturetech.com

Volg ons:

https://www.linkedin.com/company/capturetech/
https://www.youtube.com/channel/UClnyLVet0IwfiWuSAd80Ffw



