Krijg meer grip
op je ICT

ICT wordt steeds belangrijker in de
zorg. Maar ook steeds kostbaarder.
Als zorgorganisatie heb je belang
bij voordelige ICT-producten en de
juiste ICT-kennis en -ondersteuning.
Tegelijkertijd is de ICT-markt groot
en onoverzichtelijk. Met onze hulp
vind je professionele ICT-producten
en -oplossingen, passend bij jouw
organisatie.
Als lid van Intrakoop profiteer je in onze ICT-webshop
van hard- en softwareproducten, gericht op cure
en care en gegarandeerd voor de laagste prijs. Of
je zoekt samen met onze partner Protinus IT naar
passende oplossingen voor alle ICT-vraagstukken van
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jouw organisatie. Zo vind je de specialist die het best
inspeelt op je behoeften.
ICT-webshop: advies, service en laagste prijs
Als lid heb je exclusief toegang tot onze ICT-webshop.
Hier vind je bijna een miljoen ICT-producten en
-diensten, hard- en software speciaal afgestemd
op de zorg. Een groot aantal leden ging je al voor en
bestelde hier met het voordeel van de laagste prijs.
Als lid ben je bovendien zeker van onafhankelijk advies
en goede service.
Nieuwsgierig naar de ICT-webshop? Als je kunt
inloggen op https://mijn.intrakoop.nl, heb je
automatisch ook toegang tot de ICT-webshop. Kijk er
eens naar en probeer het uit. Je zit niet vast aan een
minimumaantal. Heb je geen toegang? Vraag dan de
hoofdcontactpersoon (van Intrakoop) van je organisatie om jou als gebruiker aan te melden. Dit kan door
een extra account aan te vragen via onze Servicedesk.
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ICT-oplossingen die je grip geven
Je wilt grip houden op de inkoop van ICT-oplossingen.
Maar binnen ICT heeft iedereen zijn eigen
specialisatie. Dé ICT-oplossing vind je zelden bij één
en dezelfde partij. Binnen het complexe vakgebied ICT
is het fijn om iemand te hebben die je helpt de juiste
oplossing te vinden. Een oplossing die echt aansluit bij
de behoeften van jouw zorgorganisatie.
Intrakoop en Protinus IT helpen jou samen om
te zorgen dat je grip krijgt op ICT. Bijvoorbeeld
op ICT-gerelateerde uitdagingen zoals privacy,
software, storage, cloud en infrastructuur. Samen
zoeken wij de juiste oplossing voor jouw ICT-uitdaging.
Protinus IT bekijkt wat de ICT-behoeften zijn en
zorgt voor een passende oplossing door échte
specialisten. Of het nu het aanbieden van hardware,
software oplossingen of diensten betreft, door het
vernieuwende ‘managed scourcing’ concept bedient
Protinus IT zowel de technische als inkoopkant van
ICT en helpt organisaties wendbaarder te worden.
Samen maken we de zorg nóg beter betaalbaar.
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Maak vrijblijvend een afspraak
Benieuwd naar onze ICT-webshop of ICT-oplossingen?
Kijk op https://mijn.intrakoop.nl en klik direct door
naar de ICT-webshop. Je kunt ons ook direct bellen of
mailen voor een vrijblijvende afspraak. We praten je
graag bij over de mogelijkheden en keuzes die je hebt,
als het gaat om ICT.

