
ICT is een fundamenteel onderdeel van elk bedrijf. De efficiënte werking moet steeds gegarandeerd zijn 
en aanpasbaar zijn aan nieuwe noden, denken we maar aan cloud, home working, security.
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ICT OPLOSSINGEN 
DIE MEERWAARDE BIEDEN
“Uw ICT oplossing is voor TRIUS geen doel op zich, maar een middel 
om uw bedrijfsdoelen te bereiken. Het is onze missie om de IT oplos-
singen te vertalen naar uw concrete bedrijfssituatie.” Stelt Bart Van 
De Sompel, sales manager. 

“ICT evolueert voortdurend” vult Frank Verjans aan, “het is onze 
taak om oner klanten te informeren over de nieuwste oplossingen 
en trends zoals iot en SMART technologiën en samen te bekijken of 
deze een meerwaarde kunnen bieden voor uw business.

Met onze slogan ‘bekijk uw ICT een anders’ wensen we onze aanpak 
te benadrukken. In de IT wereld is het moeilijk om zich te onderschei-
den van de anderen. De aangeboden producten zijn quasi identiek. 
TRIUS maakt het verschil in aanpak, oplossing en opvolging.

We starten steeds vanuit een audit en analyse van uw huidige ICT 
infrastructuur, zodat wij een inzicht verkrijgen in uw processen en 
infrastructuur. Rekening houdend met uw wensen naar de toekomst 
en de beschikbare oplossingen geven wij een configuratieadvies op 
maat. Cloud, hybrid, managed services kunnen hier deel van uitma-
ken, om zo tot uw ideale oplossing te komen.

BART VAN DE SOMPEL EN FRANK VERJANS, ZAAKVOERDERS VAN TRIUS

IT & cloud solutions

Print solutions

Medical & ruggedized 
solutions

Internet of things

Printers en multifunctionals zijn alom aanwezig in kantoren. Reeds 
jaren wordt er gestreefd naar  “paperless office”, echter voor vele 
bedrijven blijft dit voorlopig fictie. Als u de aankoop/lease van een 
machine overweegt, bekijk dan ook uw document management zo-
dat uw administratie kan geoptimaliseerd worden. Wij kijken steeds 
samen naar de beste TCO en maken jaarlijks een evaluatie en opti-
malisatie.

Heeft u speciale noden, ook dan hebben wij gepaste oplossingen. 
Gespecialiseerde medische toestellen met antibacteriële folies, all-
in one touch oplossingen of ruggidized tablet en portable oplossin-
gen voor field techniekers. Vraag onze gespecialiseerde oplossingen.

Electronische apparatuur heeft tegenwoordig IOT inbegrepen by 
design. Denken we aan luchtkwaliteit metingen, parkeersystemen, 
monitoring van waterniveau of een tracker voor materiaalbeheer 
en localisatie. TRIUS focust zich op Business IOT toepassingen. IOT 
apparatuur kan autonoom op batterij werken gedurende meerdere 
jaren en gebruikt speciale IOT geoptimaliseerde netwerken. 


