Onze locaties

Over Dyanix

Met 11 locaties in Europa,
combineren wij lokale ervaring
met uitgebreide kennis.

Dyanix in cijfers

Wij zijn een onafhankelijke leverancier van capture en
digitale transformatie-oplossingen.

Medewerkers

Daynix is een onafhankelijke leverancier van oplossingen op het gebied
van capture. Als toonaangevende solutions provider hebben wij meer
dan 20 jaar ervaring op het gebied van scannen en digitalisatie. Daarmee
bieden wij de beste combinatie van hardware- en softwareoplossingen
aan onze resellers en eindklanten.
Onze innovatieve oplossingen zorgen voor verbeterde productiviteit
en bedrijfsprocessen en bieden brede data-analyses en bescherming.
Daarnaast biedt Dyanix een uitgebreid pakket van services en kunnen
wij onze klanten door heel Europa en op elk niveau ondersteunen.
Finland
Helsinki

Noorwegen
Oslo

Landen waaraan wij
wereldwijd hebben geleverd

Zweden
Stockholm

Services
Met onze services krijgt u altijd de juiste oplossing voor uw bedrijf.
Van consultancy tot implementatie, reparatie en onderhoud, Dyanix
ondersteunt u bij elke stap. Dankzij jarenlange ervaring en periodieke
training zijn onze gekwalificeerde technici experts in hun vakgebied.
Ons serviceaanbod omvat:

Denemarken
Albertslund

Nederland
Houten
Verenigd
Koninkrijk
Basingstoke

Het onderhouden van duurzame relaties met onze partners is één van
onze basisprincipes. Wij werken nauw samen met onze gewaardeerde
vendoren en met ons netwerk van resellers en eindklanten.

Locaties in Europa

Duitsland
Meerbusch
Zwitserland
Baar

Oostenrijk
Wenen

Installatie, implementatie en training

Partners

Talen waarin wij support
bieden

Ondersteuning op afstand in 8 talen
Servicecontracten, SWAP uitwisselservices,
on-site services en garantie
Technici
Aanbod van demo- en huurapparatuur

Spanje
Las Rozas de
Madrid
Portugal
Estoril

White label-oplossingen: uw serviceaanbod
via onze neutrale aankleding
Servicecontracten

Hardware
Het kan een enorme uitdaging zijn om
de juiste hardware in documentscanning
en -management aan uw klanten te bieden.
Scanners en software versnellen het
digitaliseringsproces.
Wij adviseren de meest geschikte hardware
voor documentscanning aan het begin van
het automatiseringsproces.
Met ons onafhankelijk advies bent u verzekerd van de perfecte digitalisatieoplossing
voor uw bedrijf.

Software

Contact:

Het kiezen van de beste software om de
digitale transformatie van uw organisatie te
ondersteunen is een grote uitdaging. Onze
oplossingen helpen bedrijven met digitale
adoptie, samenwerking, robotics, datacollectie en documentmanagement. Wij zorgen
ervoor dat u uw klanten kunt helpen hun
productiviteit te verhogen en minder tijd te
besteden aan simpele taken, zodat zij zich
kunnen focussen op de groei van hun bedrijf.
Wij breiden ons softwareaanbod geregeld uit
en voegen oplossingen toe die een weergave
zijn van de altijd-veranderende markt en
bedrijfsprocessen.
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Service
Services van hoge kwaliteit spelen een
belangrijke rol binnen Dyanix, omdat ze de
investering van uw klant zeker stellen en
zorgen voor de naadloze uitvoering van hun
processen. Wij hebben een antwoord
op elk uitdagend aspect van het digitale
transformatieproces, van probleemloze hardware- en softwareimplementatie tot preventief
onderhoud en on-site consulting.

