
Wij maken  
IoT eenvoudig 
en toegankelijk 
voor u. 

Bent u geïnteresseerd  
in de distributie van een  
van onze IoT- oplossingen 
of heeft u ideeën over  
uw eigen IoT-oplossing?   

WIJ HELPEN U 
GRAAG OP WEG!   

Profiteer van de mogelijkheden 
en wordt partner. Samen vinden 
we de beste oplossingen!  
De mogelijkheden zijn eindeloos.

MET IOT VAN IDEE TOT EEN OP MAAT 
GEMAAKTE OPLOSSING VOOR UW 
BRANCHE. 

Vertaling van ideeën naar maatwerkoplossingen 

voor uw bedrijf is wat wij het beste kunnen. 

Wij maken deze vertaling graag samen met u 

en voor u. In ons proces van het zoeken naar 

nieuwe zakenpartners gaan wij altijd in gesprek 

met experts binnen een bepaalde branche. We 

willen graag bespreken wat IoT voor uw bedrijf 

kan betekenen om van een helder idee naar een 

duurzaam product te gaan.

Als expert in de wereld van IoT maken we onze 

eigen hardware en software. Dit maakt ons uniek 

en flexibel in een snel veranderende wereld. 

Daarom kunnen we zeggen: de mogelijkheden 

zijn eindeloos. 

Probeer ons uit te dagen! 

IoT biedt uw bedrijf mogelijkheden,  doormiddel van 

het monitoring en controleren van data die kunnen 

leiden tot enorme voordelen: 

• IoT vermindert de onderhouds- en 

beheerskosten

• Iot geeft inzicht in het energieverbruik  

• IoT kan zorgen voor een vermindering van risico’s

• IoT maakt werknemers beter geïnformeerd en 

daardoor efficiënter in wat ze doen

• IoT maakt het makkelijker om aan eisen te 

voldoen

• IoT geeft je de leiding

En dan hebben we het nog niet eens over de 

nieuwe vormen van dienstverlening die u aan uw 

klanten kunt aanbieden. Maak nieuwe verbindingen 

en creëer nieuwe zakelijke kansen. Geef uzelf het 

gemak wat IoT kan brengen. Samen kunnen we een 

duurzaam idee opzetten die uw bedrijf toekomst 

klaar maakt.



AVISION IS EEN PLATFORM DAT MET UW 

BEDRIJF MEEGROEIT 

Ons eenvoudig te gebruiken platform ‘’Avision’’ 
wordt gekenmerkt door de pure eenvoud, er is 
geen noodzaak om iets te weten over codering, het 
platform is gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te 
passen indien nodig. Dit resulteert in een extreem 
korte ontwikkeltijd en zeer lage initiële kosten.

Misschien nog wel belangrijker is de mogelijkheid 
om tijdens het gebruik van de applicatie continu 
functionaliteit toe te voegen. Onze huidige partners 
vinden voortdurend nieuwe mogelijkheden om toe 
te voegen aan het platform. Bij Avic houden wij van 
techniek, daarom worden wij graag uitgedaagd. 
Dit maakt ‘’Avision’’ een platform wat makkelijk 
met uw bedrijf mee kan groeien zonder  dure 
softwarekosten.

MET IOT VAN DATA NAAR BRUIKBARE 

INFORMATIE 

Misschien wel het belangrijkste aspect van het 
IoT het omzetten van gegevens in informatie. Het 
centraliseren van gegevens is noodzakelijk, maar om 
snel te kunnen profiteren van de mogelijkheden van 
IoT is het van cruciaal belang dat de informatie op een 
begrijpelijke en bruikbare manier wordt aangeboden. 
Als expert in uw branche weet u welke soorten 
informatie belangrijk zijn voor de eindgebruikers. 
Avic kan uw kennis vertalen naar een eenvoudige, 
betrouwbare en vooral bruikbare IoT-toepassing die 
precies biedt wat deze eindgebruikers nodig hebben.  

T +31 418 674700

E info@avic.nl

W www.avic.nl

Onze 20 jaar ervaring in IoT maakt ons een waardevolle speler in de digitale wereld.  
Samen kunnen we nieuwe ideeën realiseren en tot leven brengen.  

Laat ons u begeleiden in de wondere wereld van het IoT

LET’S CONNECT! VIND PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR UW BEDRIJF, START BINNEN EEN 

WEEK EEN ‘’PROOF OF CONCEPT’’ EN WORD PARTNER. BLIJF DE TOEKOMST VOOR EN  

VOORZIE UW BEDRIJF VAN DE JUISTE HULPMIDDELEN OM VERDER TE EXCELLEREN! 

Molenwal 20a

5301 AW Zaltbommel

The Netherlands

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

IoT biedt oplossingen die eindeloze mogelijkheden bieden. Met onze gecombineerde kennis en expertise willen 
we graag de beste maatwerkoplossingen voor uw branche creëren. Naast het maken van maatwerkoplossingen 
hebben we meerdere productlijnen die eenvoudig kunnen worden ingezet. U kunt deze oplossingen vinden in 
onze productcatalogus. Neem contact met ons op voor meer informatie. 


