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De ene webshop is de andere niet. De
Simac Webshop onderscheidt zich
van reguliere webwinkels door een
nét wat andere aanpak. Een aanpak
waardoor we u meer persoonlijke
aandacht kunnen geven, gecombi-
neerd met een uitstekende service.
Dit naast een zorgvuldig geselecteerd
assortiment computerartikelen tegen
aantrekkelijke prijzen.

Aandacht voor service
Waarschijnlijk kent u Simac als een
betrouwbare dienstverlener. Dat
extra stukje aandacht voor service
hebben we doorgetrokken naar
onze webshop. Waardoor we net wat
meer bieden dan alleen de mogelijk-
heid om via het internet producten
te bestellen. Het begint al met het
feit dat we vooraf afspraken met u
maken onder welke condities u
bestellingen kunt plaatsen.
Daar horen ook uw eigen netto
prijzen bij. Betaling vindt alleen
plaats op rekening. Geen gedoe dus
met creditcards, vooruitbetaling
of levering onder rembours. 

Eenvoudige preferred list
Een ander aspect dat veel vaste
webshopklanten zeer waarderen is
de ‘preferred list’. Een door u zelf (of
in overleg met uw klantenteam)
samengestelde set van standaard
producten, inclusief actuele prijs en
beschikbaarheid. Dat maakt het
eenvoudig om extra configuraties te
bestellen. Handig daarbij is dat de
lijst de mogelijkheid biedt om
verschillende producten tegelijk
in uw winkelwagen te plaatsen.
 
Toegevoegde kennis
Achter de Simac Webshop zitten
eigen Simac-mensen. Zij adviseren u
graag over de keuzes die u kunt
maken. 



www.simac.com

Zij kunnen op basis van dat advies
een offerte voor u klaar zetten in de
webshop. Tevens heeft u de
mogelijkheid om uw eigen order/
referentienummer toe te voegen. U
rest dan alleen de taak om met een
druk op de knop de bestelling
te plaatsen. En mocht er op wat voor
manier dan ook een probleem zijn,
onze servicedesk staat voor u klaar.
Als het gaat om defecten, retouren of
garanties, we hebben vele
jaren ervaring met fabrikanten en
leveranciers waardoor we snel en
accuraat kunnen werken.
 
Overige voordelen
• Een eenvoudig, snel en
betrouwbaar online-bestel-
systeem, altijd beschikbaar.
• Breed assortiment producten voor
werkplek, netwerk en server/storage-
omgevingen.
• Eenvoudig zoeken door alle
productgroepen. 
• Altijd actuele prijzen, aanbiedingen
en beschikbare voorraden.
• Automatische bevestiging van uw
offerteaanvraag of bestelling.
• Duidelijk overzicht van geplaatste
en nog te leveren orders met daarbij
de verwachte levertijd.
• De mogelijkheid om de Simac
Webshop te personaliseren met
onder andere uw eigen logo.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Eerst zien en dan geloven?
Bent u nieuwsgierig naar het
complete aanbod van de Simac 
Webshop? Wilt u eerst een kijkje
nemen in de Simac Webshop?
Dan kunt u tijdelijk gebruikmaken van
een demo account.
Gebruikersnaam: Demo
Wachtwoord: Simac1101
Link: https://webshop.simacict.nl
 
Met deze inlog heeft u toegang tot
alle functionaliteiten in de webshop.
Het enige wat u mist is een geper-
sonaliseerde omgeving met uw
pricing en orderoverzicht. Interesse in
een gepersonaliseerd inlogaccount?
Neem dan contact met ons op via
webshop@simac.nl. We maken graag
een gepersonaliseerd account voor
u aan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten of wilt u toegang tot de
Simac Webshop?
Bel dan naar telefoonnummer
(040) 258 23 55, of stuur een e-mail
naar webshop@simac.nl. Wij zijn u
graag van dienst!

Simac ICT Nederland

We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

Eerst zien en dan
geloven? Dat kan!

Simac ICT Nederland bv
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