Computers moeten het gewoon doen en verder geen gezeur.
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Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben het niet gemakkelijk. Ze zijn vaak van alles
tegelijk: verkoper, inkoper, chef personeelszaken, hoofd binnendienst en systeembeheerder.
Op vrolijke momenten stellen ze vast dat het werk erg afwisselend is, maar zo nu en dan
zouden ze willen dat hun leven toch net wat saaier was. Want zou de gemiddelde ondernemer
niet wat meer met ondernemen bezig willen zijn en wat minder met, pak hem beet, het draaiend
houden van computersystemen?

Uny IT lost niet alle problemen van MKB’ers op. Maar wel één heel wezenlijk probleem,
namelijk dat van de kantoorautomatisering.

Afhankelijkheid
Wat uw branche of werkgebied ook is, u en uw medewerkers maken gebruik van computers. U
werkt met applicaties zoals Word of Excel, verzendt en ontvangt elektronische berichten, slaat
bestanden op en surft over het wereldwijde web. Als het allemaal werkt zoals het moet werken
vindt u dat heel gewoon. Maar als een PC, notebook of server het even laat afweten, dan is
Leiden in last. U kunt niet verder en beseft ineens hoe afhankelijk u bent van computers. En dat
u van die computers misschien net te weinig weet. Om daarna meteen vast te stellen dat u er
helemaal niks van wilt weten. Want u was toch ondernemer en geen systeembeheerder? En
dus belt u een IT-bedrijf, die sturen een handige whizzkid, doen het een en ander en sturen een
gepeperde rekening. Alles werkt weer zoals het een week of wat eerder ook werkte. Alleen bent
u nu een paar honderd euro armer.

Zorgeloosheid
Wat u volgens Uny IT nodig heeft: zorgeloosheid, gebruiksgemak en veiligheid – en dat alles
tegen zo min mogelijk kosten. Dat is wat we u bieden. Mocht u nog niet weten wie die ‘we’ dan
wel zijn: Uny IT is opgericht door Response BV en SZ-ID BV. Response richt zich op het
ontwikkelen, leveren en onderhouden van programmatuur voor middelgrote en grote bedrijven.
SZ-ID levert het beheer van systemen en doet dat op basis van detachering,
prestatiecontracten (service level agreements) en op afroep.

Uny IT is primair actief voor het midden- en kleinbedrijf en levert hardware, software,
dataopslag en systeembeheer. Dit alles wordt aangeboden als het totaalpakket Simply4U.
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